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मन्त्राथचन्द्रोदय 
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दरभङ्गामण्डरान्तगतसादपुरमामवास्तम्यवेदिकबन्दवन्दित- 
वेदिकाम्रगण्यज्लोपाहपण्डित- 

श्रीकिवानाथश्चम्मणस्तनूजेन 
गिद्धोररयाजकीयश्रीरावणेश्वरसंस्क्रतविव्यालयाघ्यापकेन 

वेदकम्भेकार्डाचा््येण 

क्लेःकाख्येनः कण्डिक्श्वीदायोदरक्स्कण्ः 

पिरचितः संशोधितश्च । 
1 

सोभ्य 

श्रीमद्खण्डमहीमण्डछपण्डनायितयकोराकिभासिताक्षावखयानां विविधद्ुधवरष्न्दः- 
पन्दितगुणिगणगसेवितानां महोग्रपरतापानां चन्द्रवंशीयराजन्य- 

कुखावतंसश्द्रक्टाधिपतिपहायजाभिराज- 
द्रचन्ह < 1 होःढदयःः | शीचन्द्रचूहसिहकहादुरम्टहोदयानःं 

जनन्याः आ्रीमत्या महारास्याः सकाशाज्न्धेन साहाय्यद्रव्येण 
काश्यां ज्योतिषप्रकाशनाश्नि शुद्रणयश्राच्ये 

९००० 

परथमं संस्करणम् | ॥ 1 सपाद्रुूप्यक्नयम् 
२।) 

अस्य मन्थस्य सवेऽधिकारा राजकीयनियमानुसारेण ्रन्थकर्ना स्वायत्तीकताः । 

पिज ०५.१०११५९११ 
1 

ताति ममान, 



प्रस्ताकनी 

विरञ्चिविरचितेऽस्मिन्विश्वस्मिन् विधौतृवदनविनिस्छतो वेद एव विद्योतते विपन्नि- 
वारकस्सनातनस्सनातनधम्मम्छ इति विदितमेव विदेशदेशवाधिनामवोचीनभ्राचीनविदु- 
पाम् । एतद्रक्षात एव धम्मैरकचेति प्रव्य्षं पर्षावताम् । अनेनैवेयं मारतभूभिः सवेत्रो्नमयति 
भारतीयजनसमदायश्िरांसि ! अदापि कलिकट्ुषीकृते कारे सकरकामनाकल्पतरुकल्पैत- 
दक्तकम्मंकाण्डकङापं कुवेन्तः कल्याणमाजः कृतकृत्यमात्मानं कलयन्ति सन्तः । 

_-- एतादश्स्यापोरषेयस्य वेदस्य माधव-मदहदीधरोवट-सायणप्रभतीनि भाष्याणि ` देया 
गादिक्रमेण सवेत्र पठन-पाठनन्यवहतानि निरीक्ष्यन्ते । यथाः-'गणानान्तेति मन्त्ेणाश्च- 
मेधिकोऽन्ः अभिम्मूधंति आहवनीयाभिः, उद्रष्यस्वाम्न इति मन्त्रेण चयनीयाम्िश्च स्तूयन्ते; 
परन्तृ्तेम्मन्तेः स्मात्तेकम्मेकाण्डे यथाक्रमं गणपति-मौम बुधा अच्यैन्ते । एवमेव बहुत्र 
वत्त॑ते । यैरय्येमन्तरेः कम्मौवुष्ठानभ्रकरणे ये ये देवाः पूज्यन्ते तत्तन्मन्राणां तत्तरेवतामाव- 
नार्थमयी सर्वांशतया स्पष्टतया च व्याख्या विशेषतो नोपरभ्यते । कम्मानुष्ठाननन्यसमीची.- 

-्फलखाभस्तु देवतामन्राथःमावनैक्यवकादेवोपजायते । “कथमनेन विमिन्नर्थेन मन्ते. 
णायं देव आराध्यतेः* इति प्रायः सर्वपां विपश्चितां चेतांसि च विचिकित्सन्ते । अतस्ति. 
वारणाय बेदध्य -पुयपन्यसय-.तन्ततस्मात्तकम्मेकाण्डप्रयुक्तसकठमन्नाथयथार्थज्ञानपुरस्वर- 
छुताल॒श्रानजन्यसमस्तसस्परकाभाय च सनातनधम्मेरक्षकदीक्षादीक्षितेन, वेदज्ञचक्चकोद- 
चन्द्रेण, गिद्धोरमदाराजयजस्रभा पण्डितेन, वेद्कम्मेकाण्डाचाय्येण, प्रियजुह्दा श्रीदामो- 
द्रशम्मेणा मेधेन स्वप्राक्तनपुण्यपुज्ञप्राप्ताप्रतिमप्रतिभावटेन श्रुति-स्परति-निरक्त-मीमांसा- 
दिप्रमाणपरिपुषटां चिविधविशेपविषयविभूषितां मन्नाणामपूर्वां व्याख्यां निरन्तरपरमपरि- 
श्रमेण विश्दीक्त्य मन्थं चन्द्रोदयनामा मन्थो निरमायि । 

. भन्रष्टादश परिच्छेदाः सन्ति । तेपु नित्य्रस्य-रदराभिषेकादि-पोडशसंस्कारादि. 
समात्तेकम्मेकाण्डोपयोगिसकर्नेदिकमन्वाणामाश्वमेधिकमन्त्राणाच्च सुमनोमनोविनोदनी 

 छकोपकारिणी रमणीया व्याख्या वरीवर्ति * 
४१ ि ५ चन्र (४ # + ९ स॒ चायं सवौज्गसुन्दयो भन्थश्चन्द्रेखवंश्चावतंसानां सनातनधम्मरक्षस्तम्मभूतानां 

वेयनाथचरणङरणानां महोधभरतापानां गृद्धकूटाधिपतिमहाराजवहाटुराणां स्व० चन्द्रमोर- 
धरप्रसाद सिहवम्म्णां घम्मरक्षकरक्ष्याया धम्मेपल्या महाराज्या द्रन्यदानद्वारा प्रकाशितो € धाभ्मिकजनतासु कियन्तमुपकारं करिष्यतीति दशचेनादेष दवतं दृष्टिपथमवतरिष्यति । 

९ ~ ध , „ॐ 

अयं मन्राथचन्द्रोदयो विधम्भिणां स्वान्तध्वान्तं विधुन्वन् सनातनधम्म॑जगति चिरं 
चकास्तिति चिरन्तनमत्यथंमभ्यथंय इति । 

विदां वदांवदः 

द्योपनामा श्री षडानन चाम्मीं 
राजदेव्ञः 



किदुक पुरतोऽस्ययेन कद्; 
८.०८ <. ड २ 

अपे मान्यमहोदयाः । 

मुद्रणयन्त्ेऽक्षर विन्यासस्य सौकस्यथेमस्मिन् मन्थे वैदिकमन्त्राणां मध्ये सवेत्रापि 

परसवर्णस्वादिसन्धिविन्यासं “स्वरात्संयोगादिर्दिसच्यते सवेत, उष्मान्तस्थाभ्यश्च स्पशः, 

परन्तु रेफहकाराभ्यामिःत्यादिप्रातिशास्यसूतरेद्ित्वादिकश्च ङुत्रापि न कृतवानस्मि । प्रतिः 

मन्तरं तद्विन्यासपूर्वकं प्रातिश्चाख्यशिक्षादिभिः सुसं्करता ऋष्यादिसदिताऽतीब परिदा 

मस्षङ्गदीता सस्वरप्रयोजनमन्रसंहिता श्रित्येव प्रकारिता भविष्यति, तत्र तत्सव भवद्भिर 

"ठयमित्यलमस्मिन् । “० 

तथाचास्मिन् भ्रन्थे मुद्रणयन्त्रगतकण्टकादिदो पतो या अशुद्धयः सञ्जातास्तच्छ्रते प्रन्थ 

स्यादावेव अश्द्विुद्धिपत्राणि सनिवेश्यन्ते मया । तथाऽऽञ्ास्यते च यद्धवन्तो विद्ांसः 

प्रथमतोऽह्द्धिशचद्धिपत्राणि दृष्ट्रा पश्चास्समस्तमनन्थं द्रक्षयन्तीति । तत्रापि कण्टकादिष्रोपतो 

यद्ञचद्धिरमनिष्यति तर्हि अन्थस्यास्थ पुनर्ितीयसंस्करणे तचछ्ुद्धौ यतिष्यते मया, किमधिकं 

विज्ञतमेष्विति- 

भवदीयश्रीदामोद्रस्य । 



चन्द्रचूड ! 
द्रचूड् । महाराज | र गद्धोराधि धि पभो त _ ॥ गद्धोरा पते | 

दि ज्गतस्य त तुष्टये नह तुष्य्ये मया भन्थोऽयमप्यते | ] १ || 

२९६१ 

इ 

५ 
। 

भव दाधितः भ्रीदामोदरः। 







ग्रन्येऽस्मिन्प्रमाणव्वेन सन्निवेशितानां कचनानां 

मूटयन्थनामानि यथा- 
® 

१ ऋग्वेदसंहिता 
-२ श्ये दसं हिता ( वा० मा० श।० ) 

३ शुद्धयजवे दकाण्वसहिता 
४ कृष्णयजुर्वेदुतैत्तिरोयसंहिता 
५ सामवेदसंहिता 

& भथवेवेदस्षहिता 
७ दातपथवब्राह्यणस् 
-८ वेत्तिरीयव्राह्मणस् ` 
९ सामवेदीयदेवतव्राह्यणम् 
१० षाङद्कशब्राद्यणम् | 

११ मण्डलब्राह्यणम् | 
१२ गोपथनाद्यणम् 

१३ शारीरब्राह्यणस् 

१४ चतुव दीयमहावाक्यसङ्हः 
१५ ईंश्षोपनिषत् 

१६ मुक्तिकोपनिषत् 

१७ केनोपनिषत् 

उय-कैवट्योपनिषत् 
१९ कठोपनिषत् 

२० सयुण्डकोपनिषत् 

२१ माण्डुक्योपनिषत् 
२२ तैत्तिरीयोपनिषत् 
२३ बहज्ाबालिकोपनिषत् 

३४ इवेताह््वतरोपनिषत् 

२५ बह्मबिन्दुपनिषत् 
२९ एेतरेयोपनिषत् 

२७ उह द्ारण्योपनिषत् 
२८ छान्दोभ्योपनिषत् 
२९ गर्भोपनिषत् 
३० तैत्तिरीयारण्यकस् 

। 

ए । म या 

म 
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लन > 

३१ करग्वेदीयारण्यकम् 

२२ श्रीमद्धगवद्धता “८ 

, ३२ पाणिनीयाष्टाध्यायी ^ 

३४ पाणिनीयधातुपारः 

३५ पाणिनीयगणपार. 

३६ लिङ्गानुशासनम् 

` ३५ पातञ्जरख्महा ाल्यस् 

३८ शब्दकस्पतुमः 

२९ शद्खयजुःप्रातिश्शाख्यम् 

४० यास्कनिर्कम् 
४१ व्याख्याघम्म॑प्रकाद्धिक्ा 

४२ वेदिकनिघण्डुः 
४३ जैभिनीयाधिकरणन्यायमार 
४४ भापोदेवीयन्यायग्रकाश्चः 

४, पिङ्गरुसृत्रम् 

४६ पारस्करय॒द्यसूव्रम् 

४७ काष्यायनश्रौतप्त्रम् 
४८ कात्यायनश्राद्ध सत्रम् 
४९ कास्यायनखानसूत्रम् 
"५० कात्यायनतप्पंणपत्रम् 
५१ कात्यायनभोजनस्च्रम् 

५२ कास्यायनङ्तप्रतिन्तासूत्रम् 
५३ कास्यायनक्ृतस्वाजुकमसन्रम् 

"४ गोभिरीयसन्ध्याप्रत्रम् 
५५ जेमिनीयमीमांसासुत्रम् 
५६ साङ्कधसूत्रम् 
५०७ न्यायसूत्रम् 

५८ चैोषिकप्त्रम् 
५९ सृक्छावली 

६० महाभारतम् 



६१ विष्णुपुराणम् 
६२ चिष्णुधम्भोंततर पुराणम् 
६२ श्रीमद्धागवतपुराणम् 

६४ श्रीहरिवंशः 

६५ श्रीमदहवी भागवतम् 

६६ स्कन्दपुराणम् 

६० ब्रह्मपुराणम् 

६८ ब्रह्मवेवत्तपुराणम् 
६९ वायुपुराणम् 
७० पद्मपुराणम् 

७१ भविष्यपुराणम् 

२ वाल्सिकीयरामायणम् 

७३ मनुस्मृतिः 

७४ यमस्खतिः 

७५ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः 

७६ पराश्ारस्श्रतिः 
७७ विष्णुस्मृतिः 

७८ व्यासस्परतिः 

७९. भश्निस्पृतिः 

८० हारोतस्मरतिः 

८१ चउहस्पतिस्मतिः 

८२ शौनकस्सतिः 

०८३ नागदेवस्परतिः 

८४ स्छृतिसङ्कहः 
८ छन्दोगपरिशिष्टम् 

८६ अप्तरक्ोशः 
८७ रभसकोशः 
८८ हैमचन्द्रकोश्षः 

( २ ) 

८९ धिङ्वकोश्ः 

९० मेदिनीकोक्षः 

„ ९१ यादुवकोश्षः 

९२ एकाक्षरोकोक्षः 
९३ वाचचस्पसपभिधानकोक्षः 

९७ वणेवीजमातुकाकफोङ्ाः 

९५ या्ञिकप्रथोगपद्धततिः 

॥ ९६ पूजापङ्कज भास्कर 

९७ मदुनरतम् 
९८ मैषज्यार्णंवः 
९९ ञ्योतिनिवन्धः 
१०० बुष्स्छम्मविपाकः 

' १०१ याज्ञवल्क्यश्चिक्षा 

१०२ रघुवंशमहाकाव्यम् 
१०३ कुमारसम्मवः 

| 

` १०४ साहित्यदर्पणः 
१०५ महानिवांगतन्रम् 

| १०६ श्ारदातिरूकम् 
| १०७ क्रियासारः 

। १०८ तन्म्रसारः 

। १०९ तन्प्रमहाणवः 

। ११० ञैरवीतन्त्र् 
९११ तारारहस्यम् 

११२ कुलाणेवः 
११३ मन्त्रमहोदृध्िः 

| ११४ वरदातन्श्रम् 
११५ सुद्र चिन्तामणिः 

११६ सहाकालसंहिता 
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अशुद्धिः 

स्व्गभाक्तस्य 
“स्वाघ्यायोऽष्येतन्य 
एभिरङगै. सदयुक्तो 
विासकखा कुकश्चलाः 

दु.खगाहव्वेनाघ्ययने 

सर्वं भ्यम्नन्येषु 
(श. य. वा. सं. ४०।२।३७ )” 
कर्म॑काण्डविना 
तस्य ब्रह्मवीयवत्तरं 

| तस्मादुरथपरिज्ञाने 
वाक्येर नथज्ञनिन्दा 
न न्व--तंथा- 

तथाचद्वमेध प्रकरणे 

सट ्न्तिदूर 
कपालदि 

श्रोत्रं मुऽभागन् 

अञ्चिनं ६ ॑ 

विनियोग । 

आद् पूोङ्गमेकंडि 
ऽवन्तन्य 
कर्मतिनिघण्टुः । 

परघ्लीपरद्रव्यहरणादिकमं 
मदितेयों 
भग भक्षीत्याह 

इवेम आहयाम । अद्य 
प्रतर्जित॑ं ` 
तथा यच आघ्रशित् 

भगं प्रतिभक्षि 
वाच्छतीत्यर्थ. 

२२ / द्वियीयभ्रात.का 
र 
॥, 

1 सम्बोधनम् (“अभ्यासे 

दधिन्धावव् 

ददिः 
, स्व्गभाक्त्वस्य 

~~ - ~~~ 

तान क 

~~ =^ ० ~ 

योक कन = 

[0 

“स्वाध्यायोऽध्येतन्य् ›” 

एभिरङ्गे सद युक्तो 
विलासकराकुशलाः 

दुरवगाहत्वेनाप्ययने 

सवेभाष्यग्न्येषु 
(षयवा सं ४०२} 
कर्मकाण्डं विना 
तस्य ब्रह्म वियेवत्तरं 
तत्माद्थपरिज्ञाने 
नाक्मैरन्थन्ननिन्दा 
न चतैया 

तथाचाद्वमेधप्रकरणे 

सुतरा भान्तिदरं 
कपाखादि 

श्रोत्र म ऽआगन् 
भ्चिनं -- 
विनियोगः, 
अढपूर्वादरमेलंङि 
ऽवगन्तन्य 

कमे"ति निषण्डुः, 
परघ्रीपरदरन्यहरणादिकं किमपि कर्म 
दिते 
भगं भश्लीव्याहं 

हुवेम आहयाम अद्य 
प्राततजितं 

तथा यश्च ाप्रशित् 
, भगं प्रति भक्षि 
न 

+ 

वान्छतीत्यथः । 

दितीयश्रात-काल 
सम्बोधनम्, “अभ्यासे 
दधिक्रावेव 



पु 

११ 

११ 

११ 

११ 

१२ 

१२ 

१२ 

9९ 

१२ 

१४ 

१५ 

१५२ 

१५५ 

१६ 

१६ 

१६ 

१६ 

१६ 

१६ 

१७ 

५७ 

९१७ 

१८६ 

१७ 

१८ 

१९ 

१९ 

१९ 

१९ 

~~~ 

(त न 

9 

श 

१९ 

५१ 

३४ 

५१ 

रद 
२५ 

२७ 

५५ 

१७ 

२७ 

[9५ ,-६॥ न॑ ट ऊ ^ 9 

| 
| 

| 

मन्राथचन्द्रोदयस्याऽशयुद्धिश्चद्धिपत्रम् । 

अदुद्धिः 
रथमाहन्ति 

मिहामिप्रेतम् । 
प्यायः पीति प्याय पीहत्यदेशो 

परोक्षलि्गेनप्रा्यं 
बोध्य | 

हाद्रताः 

विनियोग. । 

विनियोग. । 

किंभूता यूयं इत्यपेक्षा- 
वरुण नमस्कारेण 

तत्राऽपि भिस् न भवति 

गणदेवाश्वेतियावत् । 
पा १८ सुरे 

विनियोग । आलभेदङ्गानि 

विशतीति विष्म 

सूर्याया” इति । 
ध्युतप्व 

प्रजापतिदेयसख्क् 

जागतं यजु 

इम मे उ्वरूणश्रधी 

ततोऽभिषिश्वेदिमम्मे व्वरुणेति चतसमि । 

बोध्युर् श ठ. समान 
आयुः प्रमोषीः 

ऋगियम् । विनियोगश्वास्य “इभस्मे' 
इत्यत्रेव प्रदरित. पूरमेव । 
यष्ूतमः 

नीति" 

“अआदेवान्वक्षि यक्षि चेति? 

उषसो व्युषटो 
सडीक 29 

रराण. (रमुक्तीडायामित्यस्माच्छानच्प्रत्य ) 

रममाणः ऋीडमानस्त्वं 

द्यचिः 
रथमावहन्ति 

मिहाभिग्रेतम्, 

(ध्याय पीति ष्याय पीत्यादेशो बो") 
परोक्षलिङ्खेन प्राश्यं 
दयं ते 

स्वाहाकरता् 

` विनियोगः, 
विनियोगः, 

किभूता यूयमित्यपेक्षा- 
वरुणनमस्कारेण 

तत्रापि भिस एस् न भवति 

गणदेवाश्चेतियवत् 
पा१८सुरे 

विनियोगः, आलभेदङ्गानि 

विशतीति विष्णु 

सूर्य्या.” इति । 
 पृतुप्तर~ ^" 

प्रजापतिदषटेयश्रक् , 
जागतं यजु 

दमं मे उ्वर्ण श्रुधी 

ततोऽभिषिन्रेदिमम्मे 
मि ” इति) 

बोष्युरुदरण्स मान ऽ 
आय प्रमोपी ` 
छगियम् । विनियोगश्वास्या ऋच “दम 
म्मे" इत्यत्रैव प्रददित. पूर्वमेव । 
यष्ट्तम. 
नीति 
“देवान्वक्षि 

उषसो व्युष्टौ 
खडीकठं ° 
रराणः (“रा दाने"दत्यस्माच्छासमय्५०५ । 
बीाहुरुकाच्छप इलो द्वित्वेऽभ्यासकाय्यं च 
रराण इति कूपम् । ) दविदंदान इत्यथ. । 
यद्वा रराणः ( रमुकीडायामित्यस्माच्छानच् 

व्वरुणेति चत् 

यक्षि चेति । 
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अश्चुद्धि 

ग्रडीक मडसुखने सुखकर 

( वेत खादनार्थस्य 
यदाहुर् षटन्या इति 
हे जलाधिष्ठात् वरुण, 

भवतीतिश्रत्यभिहितम् 
नेति । 

धान्न धाश्च धाम रद्यौ 
जन्मप्रभावयोरिति” 

अदिति पुत्र, 

पुरुरावणो 
प्रजापतिरृ्टं अ्रवत्वारिशदश्षरत्वात् बाह्य- 

गुषटष्डन्दस्कं यजु । । 
यज्ञ विरोष, 

पुरुबहु 
विरद्धफलं 

रेवतीति रिय् 
चि्पतिमेतिःः । 

इदमोप 
रोपेऽभभौरुणम् ॥ 
तस्मादेनस८ 

(पवमान प्रभञ्न?” 

सम्बदधते 
ऊभिहं विष्यऽ 
तप्पेयितृतम- इतियावत् 
रास्यप्राचुरय्यश्च 

। सौख्यलखाभश्च 

 सोल्यस्य शस्याऽधी- 

यस्य शस्य प्राचुर्यं 

यस्य शस्याभावस्तस्य 
मघ्ुमतीरगभ्णन्न् स्वती 
प्रजापति द ` 

“इदं युरिदं कामयमान इतियास्क-” 

| री 

प्रय ।! रममाण ईति पराप्ते बणेखोप 
वणविपय॑याभ्यां रराण इति रूपम् । ) 
रराण" अर्थात् रममाण. कीडमान स्त्वं 

` म॒डीकं “गड सुखने"सुखकरम् 
वेतेः खादनार्थस्य 
यदाहुरग्ध्न्या ऽ इति 

` हेजराधिष्टातृवरुण, 
भवतीतिश्रुत्याऽभिदितम् । 
ने"ति । 

घान्न. धाम्न “धाम रदमौ 
 जन्मप्रभावयोरि”ति 

अदितिषुत्र, 

एुरराग्णो 
प्रजापतिदृ्टमष्टचत्वारिशदक्षरत्वाद्राहयनुष्टु- 
प्ठन्दस्के यजु । 

यज्ञविरोष, 

, पुरु बह 
` विरुद्धं फलं 

रेषतीति रिद् 
चित्पतिर्भे"ति । 

ददम प्ट 
दोपेऽअभीरुणम् ॥ 
तस्मादेनसः 

पचमानः प्रभञ्नः 

संवद्धते 
ऊम्मिहं विष्य ~ 

तप्पयितृतम इतियावत् 
सस्यप्राचुर्य.च 
सीए्यलभश, 
सौख्यस्य सस्याधी- 
यस्य सस्यप्राचु्यं 

। ग्रस्य सस्यामावस्तस्य 

मधुमतीरगुञ्णन्नूज्यस्वत्ती 
प्रजापति 

“इदं युरिदं कामयमान.” इतियास्के. 
^~---~---~--- ~~ 
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अष्युद्धिः 

` सुद्रयसटे° सूर्य सन्तई° 
। शस्य बृद्धि 
देवी सूपसज 
ताप्तां मास्थाना- 
दुजिह तामोषधयः 
प्रजाभ्य अयक्ष्माय 
पुनन्तु मा पितामहा> । 
पुनन्तु प्रपितामहा 

पुनन्तु मा पितामहा 
विश्च मायुखश्नवै ` 
पवित्री कुर्वन्तु 
यत् ब्रह्मत्रयौरूपं 

सवने 

ऋृतश्चेत्यस्य 
अपर तैत्तिरीय. 
तमसा गूढममे" 

तत्सबितुवैरेण्यं 
प्रचोदयात् ॐ 

भपोज्योति रसोमरतं 

| तथेव प्रयोगः 

प्रजापतिक्रषि्गीय- 
ष्णिगनुन्बृहती- 

प्राणयामे विनियोगः । 

शिरस प्रजापतिक्रषिगौयश्नी छन्दो- 
विनियोग । इत्यवगन्तन्यम् ॥ 

“उनाधिकैकेन 

सप्तन्याहृतीनां प्रजापतिक्ऋृषिर्गाय- 

विशेषणपदाजुपदेरा 

सावित्री गायन्नी 

तञ्च भगं कीट्श- 
यदेतष्टोकरूपं जगत् देवभर्गाख्यस्य ब्ह्म- 
तेजसो रूपम् 

परमात्मायं तेजस्तत्स्वरूपं 
भूरसि 
न किमपि 

पनन्त मा पित्तामहाभ 

पुनन्तु प्रपितामहा 1 

नन्तुं मा पितामहा> 

विश्च मायुख्दनवे 
वित्नीुवैन्तु 

यत् ब्रह्य जयीरूपं 

| सवेन 

। क्तश्चेत्यस्य 

अपरश्च तैत्तिरीय 
। तमसा गृहमे? 
। (ॐ भूर्युव स्वः ) तत्सवितुरवरेण्यं 

प्रचोदयात् { ॐ ) 

आपो ज्योती रसोऽमरतं 

तथेव () एवं चिहुष्टिस्य प्रयोग । 

प्रजपतिक्रषिगौय- 
प्णिगनुष्टुवबृहती.- 

प्राणायामे विनियोग. । 

शिरस" प्रजापति छषिर्गायत्रीच्छन्दो- 

विनियोग", इत्यवगन्तव्यम् ॥ 
| “ऊनाधिकेनेकेन 

| सप्तन्याहतीनां प्रजापतिक्रषिगय- 
अत्र विदोषगपदानुपदेशान्न 

सावित्री ( सवितृदेवत्या ) गायत्री 
तच्च भगे कीटर- 
यदेतष्टोकरूप जगत् तदेव भग॑सख्यस्य 
ब्रह्मतेजसो रूपम् । 

परमात्माख्यं तेज., तत्स्वरूपं 
“भूरसि 

न किमपि, 

4. 27344 

| 
| 

। 

| 

| 
| 
। 
| 
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अशुद्धिः 

भुरादिसप्तलाकरूपं 
“मन्युरयज्ञ. कतो कुधी 
“ब्रह्मण प्रणवं 

आपो हिष्ठा 
तस्माऽअरद्क माम 

सिन्धुद्रीप ऋषिः गायत्री छन्द. जापो देवता 

मयोथुवस्थ 

दधातन स्थापयत । 

कुरुतेत्यथैः । 

मयोभुवस्थ 

स्वकीयरसानुभवाथ 

पय्याप्तिनौमरसविषये 

ॐ भूसुवस्व--- 
ज्योति सत्तमम् ॥ १४॥ 

ॐ उदुस्यं जातचदसंदव 

कित्वा्रणाभवे 

वरुणस्याग्ने> 
ल्डेव 

तचश्ुं हवित 
शत ठ 
दशतमदीन1€ 
राकरमस्यश्तमसि 

धामनामासि । 
तथा धाम असि 

हेमचन्दरोक्तत्वात् तथा त्वं 
देवानाम् 
न मातु पददेवतमि- 

नचतुष्पदपदसी 

दरोनाय 
परो रजसे 
त्वत्तेज. उपासितुं 
सोकय्यार्थमेकपदीत्यादि 
विराट् दहिरण्य- 
दशनाय 

शुद्धि 
भूरादिसप्तलोाकरूपं 
“मन्युयन्ञे कतौ कुधीः 
“ब्रह्मण प्रणवं 
भापोदहिष्टा 
तस्माऽभरङ्गमाम 
सिन्धुद्रीप ऋषिगौयत्रीच्छन्द आपौ देवता 
मयोभुव. स्थ - 

दधातन स्थापयत सर्वत्रेतिश्ेष । 
कुरुतेयथः.सवैसुखस्यान्नाधीनत्वादितिभाव, 
मयोभुव" स्थ 

स्वकीयरसालुभवार्थं 
पय्यौपिनम रसविषये अ 
ॐ भूखुवसस्त - 

॥ 

1 

ज्योतिरुत्तमम् ॥१४॥ 
ॐ उदस्य जालवंदस दव 
दित्वाद्रणामा वे 
व्वरुणास्या -) ~ 

लडधेव 

तच्च वहितं 
शतटं° 
शतमदीनगट 
दुकमस्यण्टत॑मसि 

¦ धामनामासि 

॥ 
1 

तथा त्वं धाम असि 

हेमचन्दोक्तत्वात् त्व 

, तथा त्व देधानाम् 

न~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

~~ ~~~ ~~ --~-~ 

न मातु. पर देवतमि- 

( न मातु परदैवतमित्याप कवित्पार, । 
चतुष्पद्यपदि 

द्राताय 
परोरजस 

त्वत्तेज उपासितुं 
साकय्यार्थमेकपदीन्यादि 

विराडटिरण्य- 
द्राताय 
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मन्राथेचन्द्रोदयस्याऽशद्धिडद्धिपत्न् । 

अशुद्धिः 

नमः इतिरोषः । 

त्वस्पापिविष्नकर्तैत्वं मा । 
तथाये 
चय इ 

सा वाक्यार्थः 

सोम्यासाऽभिष्वात्ता> 

` पथिभिर्देवयानैः) 
अस्मद्त्तस्य 

(मत स्मृ १अ०१० श्र °) इति मनूक्ते 

सखोतस्थोदक 

सवपदाथप्रा्ि- 

, नमं शब्दस्य च 

नभिमनिजना० 

बाहुलका- 

कछ्चिचे'ति 

कच्यात्वविधानत् 

देशौ बोद्धव्यः । 

“तं सूष्योख्य ब्रह्म वयमुपास्महे” 
अनुस्वारस्य ३० इत्यादे हटं"्य 
यस्यज्ञेयावधिक्ान 

विद॑. इत्यथ. । 
इत्यादि प्रातिशाख्यसूच्चेण 
विधतिधौतुदीनाथं 

। अनुस्वारटंगछन्दसीत्यसुष्वारस्य २०कारादरा 

सवनानि विशव 
गर्भऽअन्तर जायमानो 

जुषाणः 

इविदद्यः इत्यभिप्राय. । 
हविषां ष्विधेम ॥ ९॥ 

1 

। शद्धः 
नम इतिरोष । 

त्वत्पराप्तिविध्नकवैत्वमित्यर्थ., तत् मा 
तथा ये 

। वुय३° 
सावाक्या्थ. । 
पोम्यासोऽधिष्वात्ता 

पथिभिहैवयाने९ 

अस्मह्तस्य 
(मग०स्मृ० १अ०१० छ ०)” इतिमनृ्त" । 

घोतस्योदके 

सर्वपदा्थप्राति 
नम दब्दस्य च 

नमिमनिजना० 

छन्दसि बहुल्का- 
“क्यचि चेति 

क्यच्यात्वविधानात् 

देशो बोदधन्यः, स॒ च “दी्ात्परा हृस्वा 
हस्वात्परो दीर्घो गुरो परे गुर.” दति- 
| कात्यायनवचनादिह् ठए्स्व एव! तस्य 

| स्वरूपश्ेत्थं १८ नेोध्यम् । 
| तं बह्मरूपं सूर्यं वयमुपास्महे 
| 
। 

| 

असुस्वारस्य दीधेटकारादेदो द२०स , 
यस्य ज्ञेयावधि ज्ञानं 

हविश्च इत्यर्थः । 
रप्यादिप्रातिसाख्यसूप्रेण 

` विदधतिधातुर्यनार्थ 
अयुस्वारस्य १८ इत्यदेश- शपसहरेपः 

ष्रित्यादिप्रतिन्नासूञचेण संहितायासुर्वार 

स्य उकारादेशो 
सुवनानि ष्विश्ं 
गभे ऽ अन्तरजायमानो 

जुषाणा 

हविदेश्च इत्यभिभ्रायः.। 

हविषां व्विधेम ॥ जपे ह यद्वहकतीयं 
धिद्ाप~) ९ ॥ 

।॥ 
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मन्नाथेचन्द्रोदयस्याऽुद्धिद्यद्धिपत्रम् | 

अशुद्धिः 

। इत्यथ. ॥ 
| तुच्छेयनाभ्यपिदितं 
। अष्टमपरिच्छेदः । 

लिङ्गमिति" 

ल्डर्थरोट् । 
एवमुच्यते । 

` विन्दति “तशवा 
नमः शङ्कराय च 
ज्ञानप्रदत्वात्तद्रारा 
निर्युणश्च ।( कृ. य तै.” ) 
इति श्रतेः । 
सनातनम् ( भ. वे. )* 

` इतिशरुतेशव 
' माया इत्यर्थ. । 
तदायजपदोमादिकथ 
हभ्यवादसुपन्वे । 
देवा२॥ऽभासाद्यादिद ॥ 
चिङ्कीद इतिविश्रुता- । 
देवान् इन्द्रादीन् आसादयत्त् 

` पुरस्ताद्विखी मत. 
सबुद्धन्या ऽ 

चेद्यदि पूर्वोक्त 

स च मद्रत्तमासन 

देवताकत्वाद्रव्यदेवता- 
समप्पता” इति ¦ 

ऋत्विगित्यादि सूत्रेण 
श्यो कुरिति 
बरह्मदेदमधिकरण 

वंशभवादिविस्तारो 

| मेदे 
| सुरभिनो 

| तेन च दध्ना 

| नरङोपेच 

शद्धः 

इत्यथे ॥ ९ ॥ 
तुच्छेयनःभ्यपिहित 

अथाष्टमपरिच्छेद् 

लिङ्गमिति । 

ल्डथं लेट् । 

एवमुच्यते । 

विन्दति, तच्चाहं 
नम शद्धराय च 

सानप्रदत्वात्तद्पसि 

निरुणश्वेति (कय तै )* शत् । 

„~~ ~------~-------~-~-~-- 

सनात्तनम् ( अ. वे. ) 

' इतिश्चुत्यन्तराच । 
मायेत्यथः । 

 तदीयजपहोमादिकथ्च 

हन्यवाहसुपंनरुवे । 
दुवो २।।ऽआसांद्यादिह ॥ 
चिङ्कीत इति विश्रुताः । 

| देवान् युतिस्तुतिकीडादियुक्तान् आन्द्- 
। करेमप्रश्रतीन् धियः पुत्रान् इन्द्रदीन् 
वा आसादयात् 
| पुरस्ताद्टिसी मत 
। च्य उुद्रया 9 

| चेत्यादिपूर्वोक्त- 
¦ स च महत्तमासनं 

दवतारूपत्वाद्रव्यदवता 
समप्ता.” इति । 

ऋत्विगित्यादिसूत्ेणा- 

“चो. रिति 
ब्रह्माण्डदेहमधिकरणं 

वंशभावादिविस्तारो 
मेधे 
सृरभिनो 

तेन च दध्ना 
नलोपे च 

न~ ¬ 

= ~= न = 
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२९ 
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२६ 

१४ 
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१७ 

३० 
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मन्नाथचन्द्रोदयस्याऽशुद्धिशद्धिपत्रम । 

अशुद्धि 

घतं 

¦ हविरसि स्वाह । 

यद्धतं 

। ततो यूपेत्नायतं 
ॐ मधु व्वाता ऽ 
मधु द्यौरस्तु न 
कतुमिच्छते । 
उषस् “उतः 

सोमरसमग्रहणार्थं 

वाक्यवेरिष्टयशचाज्ैवं 
| किमूरू 

। 

। 
{ 

। 
॥ 

| 

| 

वयुनानि 
घोन्राद्रायुश्च 
परपदा 
सच्छन्दा 
भाश्च 
सचीभि ~ 

“यत्वत्तव्यं 

पूवां 
व्वाते देवता 
हे देव, 

ूरमुदेति 
येन 
यदप यक्चमन्त. 
आदुदात्तश्च” 
“अन्यारादितरत्ते" 
इत्यादिश्रुतेः मनस आत्मूपत्वादविन- 
शवरस्वं 
सहासराक्षः ॐ 

इत्यस्माक्तवान्तं रूपं 
मागङ्गा 
पाणिनीयसूञच 
परमात्मचित्तरूपं 

पुर 
तस्मादश्च 15 

=-= न्न ~ 

~+ ~~ न ~ 

द्धः 
घृतं 

हविरंसि स्वाहा । 
यद्धुतं 

ततो युपो जायते 
ॐ मघुव्वात {5 

मधु द्यौरस्तु न< 
कततुमिच्छते 
उषस उत 

सोमरसम्रहणारथ 
वाक्यवैरिष्ट्यशाच्रैवम् 
किमूरू 
व्वयुना॑नि 
ध्रोव्राद्रायुश्च 
पट्प॑दा 

सच्छन्दार 

भाश्च € 
मचीभि-> 
यत्तस्य 
पूत्रेपा 

¦ उ्वातें देवता 

हेदेव, 

दृरमुदति 

यदपूर्वं यक्चमन्त> 
आबयुदात्तश्च” 
“अन्यारादितरत॑०- 

इत्यादिश्रुतेमनस आतम्(नाद्विन ̂  
रत्वं 

सह्ाक्ष 
दयध्य क्त्वान्तं स्म॑ 
मा गङ्ख 

पाणिनीयसूत्रेण 
परमात्मचिन्तनक्ू) 

| पुरः 

4 तस्मादश्चंऽ 
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अशुद्धि 

व्वेदाह मेतं 
ब्रम्हरूपोः 
सङ्कन्दनेना निमिषेण 

धष्णुना 

स इघुदस्तैः€ 
घ्रं खटा 
सट सष्टजिस्तेम॒पा 
नव पश्चवारम् । 
प्रतियोधास्येति 

व्याख्यायतेऽय 

अतः परश्चाधियज्ञमनुसन्धेयम् 

मस्सथानो 

सास्तिः 
तृव्रह्दगांऽ 

भज ते 
दीघौऽप्यवगन्तम्य ॥ 

नर्द हस पिष्रता 
हिरण्ययेन 

दिरसी 
अदश 

भगवो >्बप ॥९॥ 

निषद्गषिः> 

सवत्रानुसन्धेया 

सव 
सर्वं प्राण्यात्मकत्वा 
पलकेभ्यो 

प्चिष्टभ्यश्च 
आभिदितास्ते 

्षेम्यस्तस्म 
नमस्कारास्त्विद्यथं 
आ्जुषणाय 
शुरायचावभेदिनं च 

नमे! बिष्मिनं 
| नमेन्वम्मिणे 

चायथिने 

[क ~~~ ~ ~~~ व ्ु 

------- 

= ----- ----~ 

मन्राथेचन्द्रोदयस्याऽञुद्धिश्चुद्धिपत्म् । 

शुद्धिः 
व्वेदाहमेतं 

ब्रह्मस्पः 

सङ्कन्दनेनाऽनिमिषेणं 

धृष्णुना 

सऽहषुहस्तैए 
सरं° सष्टा 
सरटे ° सृष्टजित्समपा 
नवपञ्चवारम् । 
प्रतियोद्धास्येति 

व्याख्यायतेऽयं 

अत. परश्वाधियन्तमयुसन्धेयम् , 
मस्संथा नो 

रास्तिः 
बृत्रहशरुदगाऽ 
भजन्ते 

दीेर्छान्दसोऽडभावश्वाप्यवगन्तन्य. ॥ 
निररं हस् पिपुता 

हिरण्ययेन ` 

दिख ० सी€ 
भहीश्च 
भगवो व्वप ॥ ९॥ 
निषङ्गधिः 
सर्वत्रानुसन्धेया 
स्वैः 
सवेप्राण्यात्मकत्वा- 
पार्केभ्यो 

पुचधिष्ठेभ्यश्च 

अभिदहितास्ते 

षेम्यस्तस्मै 
नमस्कारोऽस्त्वित्यथै- 
जद्धुषणाय 
खराय चावभेदिने' च 

नमो बिद्मिने 
नमो उ्वम्मिणे 
चायुधिने 
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२ प्रगल्भशीलय 

२९ शङ्ख 

५ शात्रहन्त्र 

& वत्तमान 

९ हनीयान 

५ स्थाणुक्रःटकादि 
् 

१० दारदनील रोहित 
१५ वासस्थानमेव वोपरटितर५ 

१७ यच्छ्रोपादानात्तथेति तच्छऽ4- 

३० सुखीुवित्यभिप्राय ॥ 

१ विविध किरि 

२४ , तद्शनेनास्मा 
१४ | येऽन्नषु 

२२ । मार्ग वयमवतन्म 
७ | प्राची. प्रागभिमुखी 

११ | दक्षिणाः दक्षिणाभिमुग्धीः 
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३ | यन्दिष्मो 
९ | तेञ्भ्यो 
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गृद्धिः 

धष्णोतीत्येवं शौलेो प्रषः 

प्रगल्भाय 

राद 

शाचुहन्त्र 
वत्त॑मान 
ट्नीयान् 

स्थाणुकण्टकादि 

दुरिंद् नीटरोहिन 
वरासस्थानमेवोपककिन-ध 

यन्छष्दोपाद्ानात््थेन मर {5 च 

पुखीकुमित्यभिभ्राय ॥ 

विविध किरि 
तट्शननास्मात 
यजू 

मार्गं सयमवनन्मयि मवन्म 

प्राची प्रागभिपमुश्त। 

दक्षिणा दूनिमाभिभुर। 

प्रतीती. परत्य प्रना 

एव्रमुदौचीं 

नद्धं ८ 

दाचुदंवदनादि 
षि 

स्रडयन्नु 
यन्दिष्मा 

नभ्य) 

दध्मए 
स्वाहेपन 
हान हा 

टननेऽम्बिफा च 

व्यवेसाययादिि 

व्यवेत्युपसगगपू्स्य ण्यन्तस्य 

£ | + ॥। 

, स्यतेः शपि द्यनि च विक्ररणदमे स्म् । 
देदीतिरेषः 1 

। ९: + 

बन्धनान्मृस्योम्पक्ीय 
सुगन्धि 
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मन्राथचन्द्रोदयस्याऽशुद्धिशद्धिपत्रम् । 

अशुद्धिः 
“सुपां सुपो भवन्ती"ति- 
वचनात् 
सुगन्धि 

विद्लाभे 

तादशमस्काकं 
चूडाकरण प्रकरणे 

चासुतृपऽ 

जना्थौ एवं 
तप्पयन्तीति 
स्मात्तौयटोमे च 

न्यूनातिरिक्तदोषशषान्ति 

शत्रुणामभिभवकततत्यथं । 
हे आषधे 

यत् 

द्विजातीनामप्यपलक्षकं 

व्रं 
ऋतं वा 

मदेश्वर ” 
शक्रमस्य सतमसि 

प्रणवादिस्वादानमोऽन्ततां 

अथिनाठे० सवभूता- 
ठेनकारादेशो बोध्यः । 

संहर्तत्य्थः । 

अस्माकमन्तरदरं 
अनागसः 

तत्र तदानीमुच्छिष्टमुखत्वादेद- 
मन्त्रोचारणेऽनधिकारान्मनसेव मन्त्रोचा- 
रणङ्कत््यमित्यूह्यम् ! 

ङ 
मेघाम्मे 

मह्यं धनं ददत्विति 

इदम्मे 
धरतिष्यृतिभ्यामन्यत्रापि श्रयते । 
वा, 

११ 

द्धिः 
| तिं तिजो भवन्ति, सुपां सुपो भवन्ती" 

| तिवचनात् 

खुगन्धि 

। विदूलृकाभे 
' तारशमस्माक 

। चूडाकरणग्रकरणे 
| चासतृ पऽ 

| ज्ञानार्थं एव 
| तप्पयन्तीति 
। स्मात्तायव्िोमि च 
। न्यूनातिरिक्तदोषश्ान्ति 
| शन्रूणाममिभवकततत्यथं । 
| हे ओषधे 

यत् , 
द्विजातीनामप् प्लक्षं 
वुत्र 
1 

ग्रणवादिन परोऽन्ततां 

अथिना ९ स्भूता- 
“१४दतिहस्वठं°कारदेशो बोध्यः, 
“दीघौत्परो हस्व.” इतिकात्यायनवचचात् । 
जगत्संदारकततेत्यथः । 
अस्माकमन्तरुदरें 
अनागसः 
तत्र तदानौ मयुच्छिष्टमु खत्वादेद 
सन्तोच्ारणेऽधिक्ारत्छुस्पष्टं 

रणङ्कततव्यमित्य्॒यम् 

प्रबुधे 
मेधाम्मे 

मह्यं मेघां ददत्विति 

इवमे 
शरतिस्मतिभ्यामन्यत्रापि प्रतिपादितं 
वा, 

मन्त्रो चा- 
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अशुद्धिः 

। अष्योदकनिनयने विनियोग , 
| द्वोपदानादतिरिक्तमिति 

| द्रवन्ति; 

` इति “तयोविभाग.' 

| देवापि रिरिक्ष 

या जयानि 

द्रवन्ति वाच्छन्त्य- 

सूय्यंरदिमद्मारा 
वीरशब्दस्य त्रातवाचकत्वावममात् । 

स्वात्मीयबन्धवदपेक्चया च। 

देवतस्मरणाथं मिष्टम्रहणसाधनगे। 

स्ववादो रदिमिबाहुभावना 

तद्वत् 
| ब्रीध्यादिवल्राणधारकम् 

। बरदिकाख्य 

“मधुमतीभिवौ तृचम्” 
दे मधुपक्रः 
कोऽदास्कस्म्माऽ 
देकन्ये, कमनीय, 

विकणं कोरर 
देवत्वादेवत्वे च 
पुंसः प्रजनस्य 
पुंसः प्रजनना्थक् 
ृतुर्थोकम्मण 

नि स्पृहत्रे च सदां 

ण [11 

यदाऽभ्निदोन्नादिकमपि 
सवं विधौनां 
तत्र दइटन्यम् ! 

धरताषाडतध।मा 

मन्त" 

| व्यतिषत्तेषु 
ईषिर 

| सनऽ इदु 

| ञद्धिः 

, अर्ध्योदकनिनयनंऽमिमन्त्रमे च विगर 

व्दोपादानदतिरिकमिनि 

द्रवन्ति, 
इति “तयोर्विभागः” । 

दवापि शिर्िक्ष 
याजयानि 

द्रवन्ति गछन्त्य् - 
सूय्यरदिमद्वारा वायुददार व 
तीरशब्दस्य पुनवानकाभप्रतीतधि 
"त्. । 

स्वकीयबान्धवाद्पेक्षया ता 

देवतास्मरणाथमेन ब्रहणसाधननाः 
स्वबाोर्विबाहूुमविना 

तद्म , 
वरीद्मादमल्यापरधार मत्पथः | 

बखादिषारकै 

“मधुमतीभि् प्रत्यु चम्" 
रे मधुपक, 
कादरास्कस््माऽ 

' देकन्ये, कमनीये, 
वरिकणं कोटरे 
देवत्वादेवत्रे च 
पुमश्रजननस्य 

पंसप्रजननार्थकः 
चतुर्थीकिम्मण- 
निःस्णदत्वे च सति क्ञानीत्यतति., शगघ 

तौ च सत्यां 
मम्मिदोत्रादिकमपिं 
सर्वविधीना 

| तथ पसम म्ब्य वन्या । 

करतापाड़तधाम। 
मन्त्रः ६, ५ 

व्यतिषक्तेषु 
इषिरः, 

' सनंऽ इदं 
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मध्राथचन्द्रोदयस्याऽडुद्धिञचद्धिपन्नम । 

अशुद्धि. 

ह्यव सर्वट० साम" 
29 1 “सुभ्नम् 

सुषुस्न इति प्राप्रे तस्य छान्दसत्वा- 

मेकुरितिनाम्ना 

परमेष्ठिप्रजापति- 

विश्वानि पेह्ययथा यजन । 

विधेहि इतिरूपम् , ) 
इति तित्तिरिश्ुतेर- 
लजादोमीमन्त्रपाठे 
यथा त्व मया 
स्वाहा, 

अनेन हस्तग्रहणे 

सूथ्यविशेषा 

पुरन्धि 

पुरन्धि 

गरदपतः 

पुरन्धि 

किंच 

लक्ष्मी 
वाक्याथमोघ 

इतियास्कोक्तः 

अह 

परगात मन्त्रवाक्यं , 

प्रसिद्ध 

दावयागौरस्थ्य ध 
गृहामाति 

हेतुत्वं 
मन्त्रस्याथवण ऋ- 

पक््यावगते 

दे वधूः, 
० ~न (न~ 

शुद्धि 
शेव सर्वद० सीम" 
'युम्ममि'ति 

सुषुम्नः, ( अत्रोपसयात्परस्य सस्य प 
षकारात्परस्य नस्य णत्वे च सुधुम्ण इतये: 

भवतीपि गद्धन्यम् । 
भेकुरयो 
भेकुरीति 
मेकुरीतिनाम्ना 

परमेष्टी अरजापति- 

विश्वा निधेद्ययथा यजच्र । 

निधेहि इतिरूपम् 1) 

इतितेत्तिरीयश्रुतेर- 
लाजाहोमीयमन्त्रपाठे 

यथात्वं मया 

कम्पोजकर्चदेषिण कुतधिदानीतं स्वाहे 
न द्यस्य किमपि प्रयो जनमनेनिनन्यम् । 

अनेन हस्तग्रहणेन 
सूस्यविशेषाः 

पुरन्धि 

पुरन्धि 

गरहपतेः 

पुरन्धि 

किश्च 

ग्रहुरक्ष्मीः 
वाक्या्थषोपे 
इतियास्कोक्तेः 

अहं 
प्रगीतं मन्त्रवाक्यं 

प्रसिद्धे 

दावयोगाहस्थ्यधर 
गृह्यामीति 

हेतुं त्वं 
मन्त्रस्याथर्वण श्ट- 
पल्यावगते 

दे बधु, 
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मन्राथचन्द्रोदयस्याऽशुद्धि्द्धपत्रम् । 

अश्गुद्धिः 

दे वधू, 
नयो रोल । 

साधंसप्तवषेपस्यन्तं 
यभेत्त 

अस्या बृहत्या. पु. 
स्वः पत |! ३ ॥ 

कृतिदछन्दो 
सद्रभवीय्येवत्व 
“ऊदुः विनयति भूर्विनयामौत्यादि" 

व्याहृतिमन्त्रत्रयाणासयमथं ) 
अयमूजावत°इति 
समुदाहरन्ति 

यां नदीमुपवसिता 

मासुषी 

यथाञ्यं 

एवाऽय 

कथधिदिषदपि 

यथा न भवति 

कुत्र चित्पीवरी इत्यपि पाठा ददयते 

स्रीत्वप् । 

अथजातकम्ममन्तन्यास्या ॥ 

मधुकृतप्राशनकम्मेणेति वाक्यशेष । 
ब्रह्माऽस्युष्मद्राह्मणे-- 
अथायुष्यं करोति, अग्निरायुष्मान् ० 
इति । 

नमणाऽ 

पत्सप्री छऋषिच्िषटच्छन्दो 
अभिखरात्, 
जज्ञ 
व्विष्या तऽ घ्न 

आदिल्याग्निविडवानलाभिधानयुक्तानि 
त्रयाणि प्रि सङ्ुषकानि 

शुद्धि 

दै वधु, 
नरौटखम्ब 

साधसप्तवषपश्यन्तं वा 
यमेत् 
अस्या ऽ अह् बृहदा. पुत्र. 
स्व - पन ।\२॥ 

विङृतिरछन्दो 
सद्रमस्य वी्येवस्व 
“ऊद्ध् विनयति भृभव.स्वरिति, प्रनिमहा- 
व्याहति वाइति 

त्रयाणां ग्याहूतिमन्त्राणामयमथं । 
खयमूजौवतो ° -' इति 
मुपौदाहरन्ति 

यां नदीमुपानसित। 

मानु 

यथाऽ 

एवायं 

यथाकथशिदिषदपि 

यथा नेव भवेदितिङ्घप । 

कुत्र चित्पीवरीमित्यमि पास दय | 
छ्रीत्वम्, तथा विभक्ति 

व्यत्ययश्च छन्दस । 
धय जातकम्मौन्तगतमेभा जननकम्मम-न- 
व्याख्या ॥ 
मधुधतपारानकम्मणति वमयददाध" 1 

ब्रह्माभ्युप्मद्राह्मणं-- 
“अथास्यायुष्यं करोति नाभ्या दक्षिण 
वा कर्णं जपति अग्निरायुष्मान् 
यूमणऽ 

वत्सभ्रीक्रषल्िषटुप्ड, द] 
सभिग्शेत् , 
जश्च 
च्विद्म। ते ऽ भप्ने 

आदित्याग्निवडचानलभिषाग्युक्तानि तानि 
श्रयाणि प्रीणि त्रि्षङ्कभकानि 
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1. 

अशुद्धिः 

नमणा ऽ 
म् चक्षाऽ 

ततीय 
सुपस्थं 
समुद्रृ्टत्यपेक्षया 

द्यावाप्रथिन्योमध्ये 

सजु> 
य॑दनन्द्ौ- 
कणवद््शोचेऽ 

दव घतवस्तमगने 

सुश्न 

मध्यमउरुषक्रियायो- 

करुणातिरिह करोखयथं 

“कन् करणे" 
ओ्युणे च छते 
यद्वा वे यविष्ठ 

रातं शरदो वषौणि जीव 

पादपूरणार्थः ॥ १५ ॥ 

मध्य 

प्यादेशश्च 

ज्वसुविद्य 

सूत्रेण शिरोपे 

न्त्री सुखं 

शान्तिमन्प्रन्याख्यः ॥ 

॥ २१॥ 
॥ २१ ॥ 

॥ २२५ 
.\॥२।॥ 

॥ २३॥ 

॥ २३ ॥ 

= ~ ~ ~-----------~--~---- -- --- ~~ -------~-----------~-~--- 

--------- ~~~ --------~-----~ ~~~ ------------~--~----~-------- 

“शेदछृन्दसी'तिपाणिनीय- 

व्रणीयानि वसूनि वस्तूनि 

॥ अथ जातकम्मौन्तगंतवाखमर होपद्रव- 

मघाथचन्द्रोदयस्याऽडुद्धि्द्धिपत्म् । १५ ` 

शुद्धिः 

नूमणांऽ 
मु चक्चाऽ 
तृतीये 
मुपस्थे 
समुदरघरष्ट्यपेक्षया 
दयावाप्थिव्योर्म्ये 

सूनु 
यंदेनन्द्यो 
कुण्वद्धद्रश्षोचेऽ 

देव घृतवन्तमग्ने 

सन्न ¦ 
मभ्यमपुरुषकरियायो- 

कृणोतिरिद करोत्यर्थं 

“छम् हिसायाम्" 
ओगण अवदेशे च कृते 
यद्वा हे यविष्ठ, 
शतं शरद शतं चषोणीति वा त्वं जीव 
पाद्पूरणाथे. 1 तथा इत्यत्र हस्वर्छान्दसो 
बोध्यः ॥ १५ ॥ 

मध्यं 

“प्याय” इत्यस्य “पी” इत्यादेराश्च 
च्रान्दसो बोध्य. । 

ग्वसुविय> । 
“शेदछन्दसि बहुलमिःतिपाणिनीयसूत्रेण 

। वा शूप 
| वरणीयानि वस्तूनि 

इन्तरीसुखः 

८ ॥ अथ जातकम्मान्तगतबालग्रहोपद्रव- 
। शान्तिमन्त्रव्यास्या ॥ ) 

॥ २१॥ [१] 

॥ २१॥ { १] 

 ॥२२॥२] 

। ५२२ ॥ {२ 

 ॥२३॥{३) 

। ॥२३॥{३) 
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~~ = "न न ० 

"~~ म क ० 

२१ 
३१ 

९३ 
२६ 

१० 

११५ 

९२ 

२९ 

२१ 

१५१ 

२०५ 

१५५ 

4६ 

२९ 

१४ 

२२ 

२५५ 

१९५ 

4० 

१७ 

२९ 

-२५ 

९ 

मन्राथंचन्द्रोदयस्याऽदयुद्धि्चद्धिषत्रम । 

भञुद्धिः | खुद्ध 
॥ २४-॥ । ॥२४॥[ ५] 
॥ २४ ॥  ॥२८४॥|[* |] 
तत््वदर्थं तत्तदर्थ 
देवां २।ऽकऋतुभि-- देवँ २॥5 ऋतुभि + 
यो देवो यष्व्यस्तं तत्र मा ` यौ देवो यष्टव्यं देव य़ तत्र मा 
भद्र अद्र 

सतषट तष्ट 
कुमारपितृकम॑क- कुमारपितृङ्तैक- 
“चो कु.” इति कुत्वे “खरि चे"ति चर्त्वेन 

तस्य द, नस्य स्कार , 
हिसोह ॥ ३॥ दिटं°्सीट ॥ 3 ॥ 
"कुशतरुणान्वन्तर्दधाति- "कुशतरुणान्यन्तदधाति-- 
दर्थ॑तस्ण, द्भेतरुण, 
हिर्द॑सीह् ॥ ४ ॥ हिट °सी5 ॥ ४॥ 
सुस्पष्तेत्य- सुस्पष्ेत्य- 

वगन्तव्या । वगन्तव्यम् । 
सकेशानि इुरशतरुणानि प्रच्छिदयानदुद- गकेदानि श्रच्छिद्यान ष्टे 

गोमयपिण्डे गोमयपिण्डे 
निधाय” इतिपारस्करव चनात् । प्रास्यत्युत्तरती प्रियमाणे'' इनि- 

| पारस्करवचनात् । 
ञ्यायुष्जमदम्ने | उयायुपञ्जमदर्ने८ 
“अथोत्तरतो येन भूरि° -" | “अथोत्तरत., येन भूरि०”-- 
ते तवापि तेन श्वुरेण | तवापि केशानि”तिशेष., तेन क्षुरेण 
तद्रग्धने विनियोगः, मेखलाबन्धने विनियोग 
मत्कृष्टं पुनती | सुत्कृ्ट यथा स्यात्तथा पुनती 
सह जातं सहजात 
तथा धरिष्णु तथा जरिष्णु 
न रिष्टि अरिष्टिस्तस्मै न रिष्टिः अरिष्िस्तस्यै 
तेभ्य परिरक्षणाथमेव । तेभ्य सकाशात्परिरक्ार्थमेव ॥ 

। अथसमिधमादघाति -श्रदक्षिणमग्नि पञक्षयोतिष्टनस्समिधमादधाति 
चष्षुश्चम ऽ आप्यायताम् , यशोबल्श्च म ऽ चक्षुश्च म ऽ आप्यायताम् , श्रोच्रश म् ऽ 
आप्यायताम् ॥१५॥ आप्यायताम्, यदो ब्रलश्च म ऽ आप्थाय- 

ताम् ॥१२५॥ 

चश्चम् चकषरिन्दरियआप्यायतावद्धतामि- | चक्षुः चक्षुरिन्द्ियम् आप्यायतां वरता- 
| त्यथः! तथा मे मम मित्र्थः 1 तथा मे मम श्रोत्र 
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मन्राथंचन्द्रोदयस्याऽशुद्धिशुद्धिपन्नम् । 

हे अनुलेपन ! सगन्धिद्रव्याधिष्ठातृदेवते, 
ई च द्विवचन” 

इष्योऽति- 
घेलु्वोढा 
व्वीरो 
गुष्टा य 
यौतिरशं आदित्वादच् 
जवतेभत्यर्थत्वादगशे आदित्वादच््रत्यये 
माषा इति जायन्त” 

विज्ञानन्दस्य भावस्य 
उनिन्दुयुतो जः 
अ्थान्मत्र इति यावत्, 
नादशब्दस्यार्थो वामा, ज्येष्ठा, 

अशुद्धिः 

2 
| परिशिष्ट 

। घृतैरबो धयतातिथिस् ॥ 
| इति एकस्मादपो गृहीते" 
| तेन मम्° र 

| 
| यद्र 
। “अथादित्यसुपतिष्ठते 
भराजमृष्णु 

सात्विकी । 

पश्चाज्ञनेन्ियाणि 

नादादिन्दुससुद्धव 

आ! श्वचाण्डालादि 

रोषारिषठं 
स्वसवः् 
घतेन् 

सन्तु 
वरद ् रवा€ 

पूषा 

अरिष्नेभि6 
~~-~-~--~~---~--~~~-----~-------- ------------------- ------ ~~ ------------------- ~~~ ~~~ ~ ~~ -~---~ ~= 

तथा रेत्री चेति शक्तित्रयोपलक्षकः वामा 

१७ 

शुद्धिः 

्रोतरेनदियम् अप्यायता वर्दतामित्यः। 
तथामे मम 

षोडरापरिच्छेदे 
पतै्बोधयतातिथिम् ॥ 

दत्येकस्मादपो गृहीत्वे" 

(तेनामिषिश्चते तेन माम० ब्रह्मवन्व- 
सायेति | 

यद्वा 

वासोऽन्यत्परिधायादित्यमुपति्टते, 
भ्राजग्रष्णु. 
हे अनुलेपनसुगन्धिद्रन्याधिष्टातरदेवते ! 

“ई च द्विवचने” 

दषष्डयो ऽति- 
धरनु््वोड। 

व्वीरो 

गृहा यः 

योतेरसोदित्वादच् 
जवतेगंत्यथंत्वादशौदित्वादच््रत्यये 
माप्रा जायन्ते” 

विज्ञानन्दस्वभावस्य 

ऊचिन्दुयुतो जः 

अर्थान्मन्र इतियावत्, 
नादस्तु “वामा, ज्येष्ठा, 
तथा रौद्री चेति शक्तित्रयवाचकोऽस्ति | 
ततोयमथं --वामा सात्तिकी 
पश्च ज्ञनेन्धियाणि 

नादाद्िन्दु. ससुद्धवः 

अश्वचाण्डालादि 

रोषरि 

ज्वसवट् 
८४६ 

न्यु 
्दधश्चवा( 
पूषा 
जरिष्टनेमिट 
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३४ 

ननन -* 

मनघ्राथचन्द्रोदयस्याऽशुद्धिशद्धिपत्रम् । 

अशुद्धिः 

छृहस्पतिदेधातु ॥ १॥ 

नविदधपु 
कणेभिः 

' पश्येमाक्षभियंजत्र' । 
पुश्रासो 

सक 
मदित्तिजनित्वम् ॥ ५॥ 

अदित्तीनि 

“सत्यज्ञानानन्ते"त्यादि 
पिप्रतान्ना 

पथिवीं 

कणोति 

मस ददन्तदेशछो बोध्यः ॥ ३॥ 

प्रसिति 

हिरण्यपाणि) 
ग्रति 

वक्षुरिन्द्रियपाटव्याय 
पयस्वती 

रिऽ 
मुरामांसादिजातिमेदोश्व 

गमयेत्यारसावक्या्थ- ॥ 
स्वसतिष्कृता 

व्त॑मानाः 
परि वाजपति< 
षे 
दीधेकारस्याचो 
कलदो प्रतिष्टप्य 
आ कष्णेन 

म्मत्तयश् 
हिरण्ययन 
सविता 

अभ्रम 
इष्टापत्ते 
शरोतस्मात्ते 
सीदामीत्यमिप्रायुः , 

शुद्धिः 
छह स्पान द॑धातु ॥१॥ 
भ्विद्येपु 

कणभिः 
1 

पर्येमाक्षभिं्यजत्राट् । 
प्रासो 
क| ५ 

पितरो 

मदिति जनित्वम् ॥ ५ ॥ 
अदिती 

मत्मनानानन्देन्यादि 
पिपताश्ो 

प्रथिवीं 
| कणो ति 

मस इगागमो गौध्यः॥ ३ ॥ 

प्रसिति 
हिरण्यपाणिह 
प्रति 
नक्षुरिन्तियिपाटरवाय 
पय॑स्वती 

दयि 

मुरामास्यादिजातिमेदाश्च 

गमयतेत्यारंसातरक्त्याथ- ॥ 
स्वसतिष्टरुता 

वतमाना 
परि वाजपतिः 
दाशुष 

दीर्धकारस्याचो 
करं प्रतिष्ठाप्य 
खा कृष्णेन् 
म्मस्थैञ्च 
हिरण्ययेन 
पविता 
शक्षिमृद्धा 
इष्टपूर्त 

। श्रौतस्मात्तँ 
' सीदानीत्यमिप्रायः। 

| 
॥ 

स ० 

^ ज 

म क जि क तक ००७ 

> 
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मन्राथेचन्द्रोदयस्याऽङुद्धिशुद्धिपत्रम् १९ 

अशुद्धिः 

तलोपश्रे "ति पारर्र- 

यृहच्छब्दावयवं तकारस्य 
शक्मन्धमऽ 
टमं च मोममिति 

न 

दाचिष्टया 

वता 
अपे शस 

` पार्थिवादान्तरिक्षाद्रा 

तस्योतत्तिप्रमिद्धे । 

ष "---- ~~ ~ ~~~ ~~~ 

पषासि 
“बहुलं छन्दस, सुपां सुन०"-- 

इत्यादिपाणिन्युकतेश्च 
यो. शान्तिसुद्धष्यनि । 
राख शब्दे" (भ्वाप,.} 
रासति रशब्दायतीति 
जदमस्तश्नो 

-श्रह्म यज्ञानम् ̀  ऽ 
व्ग्रा्यातस्तन्नास्य 
नियुद्धि - 

तत्परीत्य्थं 

पदेरमनि्तुतिरेव 
सुनृनाचती 

मिमिक्षतम् । 

मन्विहि 

यजुषा सहैतानि यजूषि 
, संहिताया सहपरितत्वादे 

 मन््रसमुदायस्य 

व्याख्यान्तवरेव व्यार्या 
“आनो नियुद्ध” इति 

व्याख्या द्रव्या 

^“वयठं सोम उति 
व्याण्यातस्तत्रैतस्य 
कुविदङ्ग 

| ५, 

१४ । दूान्त्यचुपूव 

शुद्धिः 

तलेपश्वे"ति~ 

बृहच्छब्दावयवतकारस्य 
शुक्रमन्धस ऽ 
अयन्न सोम इति 

न€ 
शचिष्ठया 
वृता 
अपेशसे 

पाथिवादन्तरिक्षादा 

सस्योत्पत्तिप्रसिद्धे- । 

पूषासि 
“बहुलं छन्दसि" 

इतिपाणिन्युक्तेश्व 
यौ शान्तिसुद्धोषति । 
“राख राब्दे” ( भ्वा आ. ) 
राते शब्दायते इति 
जुहमस्त्नो 
ब्रह्म जज्ञानम्” इत्ययं मन्त्रस्तु 

व्य{ख्यातस्तत्रास्य मन्त्रस्य 

नि॒न्नि- 
युप्म्प्रीत्यथं 
पादेरभिस्तुतेरेव 
सूनृतावती 

मिमिक्षतम् । 
मन्विदि 
यजुषा सदैतेषां यजुषा 
संहिताया पास्प्रदशेनादेव 
“एप ते” इतिमन्त्रसमुदायस्य 
व्यास्यातन्तत्रैवैतन्मन्त्रह्मयस्य व्याख्या 
“मा नो नियुद्धिरिः त्ययं मन्त्र. 

मन्त्रस्य व्याख्या दर्व्या 

“वयद ° सोमे"त्ययं मन्त्र 
व्याख्यातस्तत्रेतस्य मन्त्रस्य * 
कविदृङक 

0 

| दन्स्य॑नुपृव 
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अष्कुद्धिः 

वक्तिः 
जगतस्तस्थुषस्यति 
पूषा 
ववेदसामसंद् वधे 
“नमोऽस्तु सर्पेभ्य “इति 

“श्रह्म यज्ञानमि"ति 
जूतिज्ैषत.म 1ञ्यस्य 

स्तनोरवरि- 

दव 
वायुैक्षगरेषठा देवतेति- 
व्याख्यातस्तत्रास्य 
मद्धानम्द्वोऽअरति 

कविरं 
तत्रास्य व्याख्या द्रव्या 

तत्रास्य व्याख्या द्रव्या 
पूष्णो 

पूष्णो 
न्विश्वं देवासऽ 

प्विश्वं दैवा९ 
निधीमद्यशन्तर 
तुमथं 
पीतय ! 

। विख्वेदेवाध्य॑पात्र 
| 

4 

1 

| 
॥ 
# 

॥ 

1 

। 
। 

पिच््यपात्र 
विश्वेदेवार्ध्यपत्र 
पित्रादयध्येपातर 
पित्र्यपत्र 

| तेषं > 

देवपिन्नष्यदाने 
पित्रर््यदाने च 
तत्समानवर्णां , स्वच्छा 

देवान्नपित्रन्नपात्न स्पेने 
पि्रल्पान्नस्पशने 

देवान्न पित्र्नाभिभन्त्रण 
` पारवंणादि श्राद्ध 

| रादि 4 

क्ति 
जरतस्तस्थुषस्पति| 

` पुषा 

वेदसामसदषे 

“नमोऽस्तु सर्पभ्य."” इत्ययं सन्तः 

“श्रह्मजन्ञानमित्य्यं मन्त्रस्तु 

ज॒तिङगँपतामाज्यस्य 

न्तनोस्वरि 

देव 

वायुेक्षेपिष्ठा देवतेति- 

व्याख्यातस्तत स्य मन्त्रस्य 
मृदधानन्दिषो ऽ अरति 

तृच्रास्य मन्त्रस्य व्यार्या द्रष्ट] 
त्ास्य मन्त्रस्य व्याए्या ्रष्न्य। 
| पष्णो 

पो 
¦ व्विश्वेदेवास्ऽ 

न्विश्वे दधा 

निधीमन्रुशन्त( 

तुमं 

पीतय । 

` विश्वेदेवाय्धपत्र 
¦ पिचघपात्रे 

= विष्वेदेनाघपात्र 

-4 ^~ 

1 

| 

| तत्समानवणपं इति वां स्वच्छा इत्य 
| देवागपिचायन्नपान्नस्पदास 

पित्रज्पात्नक्यरने 
देवा्नपित्रायन्नाभिमन्त्रण 
पार्व॑णादिश्राद्ध 
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मन्राथेचन्द्रोदयस्याऽद्चदधिडयुद्धिपत्म् । २१ 

पण | अशुद्धि 

२१ , प्रदरितं, 

२२ कृणुष्व पाज 

३२ वधा 
२३ यथा मारमान्रृषायध्वम् ॥ 

२४ , यथा भागमारमाबृषायिपत ॥ 
य 

५ अमीमदन्तेति 

१० पितर 
१० गाश्च 
११ देष्यतद्टः 

% पितृन् ॥३१॥ 
११ | कात्यार्यनोक्तः 

१३ | स्वाज 

१६ | धनु 

१४ | माद्यद्ध 
१५ । तृप्ता 

२९ । यस्मे 
1 1 १ 

+ न्युचस्वर हसः 
न्दर । । 

७ , न्मरञखत्वरुहस€ 
नन 

१६ । न्सुजष्वंरंहस 

*? । ध्ुतन्तदश्य 

२५ | प्रकीर्तितः 
२९ | साप्तजसुषा खभगा 

११ | समुद्रोऽचि 
५ ण भक 

११ | ववाह स्वाषटां 
१२ | ध्वाहि स्वाह 

२३ | योनिवौ 
२६ | गवा 

9 | नोऽस्माकम् । अप्र 

+ | बोद्धव्यम् । 

१९ । गवा वृषसयोगे 

२६ | हठ 
२७ | व्वक््य घ 

५ ' आयु 
७ पुनविनियोगभेदेन 

२६ ' “बहुलं छन्दसी"'ति 

शद्ध. 

प्रददितं ' 
““कूणुष्व पाज " 
स्वधा 
यथामागमारषायभ्वस् ॥ 
यथाभागमान्रुषायिपत ॥ 

अमीमदन्तेति- 

, पितर€ 

॥ 

॥ 

1 

| 

॥ 

1 
॥ 

# 

| 
१ 

गृहान्न 
ेष्मेतद~- 
पितृन् ॥३१॥ 

कात्यायनेनोक्तः 
च्चाजं 

धने 

मादयध्वं 

चखा 
तस्मे 
नसु्यस्वरं ५) हष 

नयुजस्वरं ह स6 
न्सुञ्चस्वठ ° ह स 

घ्रतन्तदस्य 

प्रकीर्तित" 
साप्तजनुषा ऽ सुभगा 

समदोऽचि 
व्वाहि स्वादं 
व्वाहि स्वाह 
योनीवो 
गवां 

नोऽस्माकम् ( अच्र 

बोद्धव्यम् ) 
गवां ृषसम्योगे 

सुट ° 
॑ च्विश्येपु 
आयु 

पुनतिनियोगभेदेन 
“वा छन्दसीति 
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मन्ना्थंचन्द्रोदयस्याऽुद्धिश्ुद्धिपत्रम् । 

अशुद्धिः 
। रै 

छन्दसि सवविधीनां 

। 
| 

| 

1 

वेकल्पिकत्वादिह दरपित्वाभवें 
ष्वणाक९ 
येऽभश्वद पाय 
पच॑नं 
सम्भरन्त्युतो 
तेषममि गृतिनं 
चपालो युपकरर् इत्यमरः । 

शतट" सम।< 
तष्वीमनु 

गक्षसस्तपिष्टे" 
द्रुणान" दहिसमानस्त्व 

तपुंडष्यग्ने 
व्विसज 

भघशञईसो 
तयुभयात्मकं श्रं प्रतिस्यरो। विगृज 
दवित्वमडभावेश्च छन्दस" । 

रातिर 

न राति अरातिः अदान 

प्रतिषेधयतीत्यथं. । 

अतसमिव शुष्कम् अतसीश्क्चषमिन 

न प्रतिषेधयेत्तथा 
्रडी हि 
क्रि हे भग्ने देव्यानि° 

1 

शुद्धिः 

छन्दसि दहेरपित्वस्म वैकन्पिकन्वादिर 

देरपित्त्वाऽभावपक्ष 
स्त्रणाक< 
येऽ अश्वयपाय 
पर्चनर० 

पम्भर॑न्सयुतो 
तेषामभिगततिनं 
“्वषालो युपकटक्र ` इत्यमर । 

शतं ° षमा।६ 

नुष्वीमनु 
रक्चसस्तपिं्टेः 
द्ूणानः शत्रुन् रिन् न्व 

तप१प्यग्ने 
न्विसज 
अघशर्दन्सो 

तसुभयात्मक हार भरति स्पशो विन 

दवित्मडभविश्वे माठन्नागात 
अच्र मादिल्युपसगस्य व्यवरहितेनाप 

क्रियापदेन सह् मम्बन्धः “व्यर्वरहितान्न" 

इत्िपाणिनिवचनान्. 1 माठाऽनुबन्धटीपे 

“मा इत्यवगन्तव्यम् । 
` अरातिठ° 

~ ० क त 

ॐ उदीरता० ॥६। ॐ अद्गिरसोन. ॥५॥ ` 
पूव पितरं ~ 

सोभपीथं 
तेभिथैम€ 
संरराणो 
सदसस 
स्वं राजिंष्टमनुनेषि 

न रातिः अरातिस्तामरातिम् अदान 

प्रतिषेधतीत्यर्थः। 
अतसमिव अतस ग्रक्ष" शयप्कं गर्तमिव 

न प्रतिषेधेतथा 

्खडीहि 

करश्च हे अच्ने देव्यानि यन््रदोषत इयं द्विरुक्त 
ॐ उदीरता० ॥६॥ ॐ अभ्िरमौ सः 1५] 
प्र पितर 
सोमपीथं 

भिमः 
संदैनरराणो 
त्वदे° साम् 
त्वट० रजिष्ठमचनेषि 



मन्राथंचन्द्रोदयस्याऽश्ुद्धिशचद्धिपत्नम् ! २३ 

पु० | प अशुद्धिः शुद्धिः 

३७९ ६ | देवेषु दरवेष॒ 
३८० | २२ | बर्हिषद | बर्हिषदुट 

३८१ | अवनं | अवनेन 

३८१ | ९ | आगच्छेत्यथ. । । आगच्छतेत्यथे । 
२८१ २२ | ददातीति । ददतीति 
३८१ २९ | स्तावुभो ` स्ताबुभौ पन्थान 
३८ | १ | उपहूताः ` उपहूता 
३८२ | २ | त ऽ आग॑मन्त ¦ तऽ भागमन्तु 
३८२ | १५ | आयन्तु न. ॥१॥ । आयन्तु न८॥ १॥ 
३८३ | १ | ये ऽ अद्धिष्वात्त । ये ऽ अग्निष्वात्ता 
३८३ | मध्यं | मध्ये 

३८३ | १७ | श्ु० य०्वे०वा० भा० स० ४०।२।) | (श्ु० य° वे°वा° मा० सं ४०।२) 
२८७ | यद्रऽजाग ~~ | यद्वऽभग म 

३८४ १२ बर्हिषदोऽग्निष्वान्ताश्चेति | बरिषदोऽपमिष्वात्ता्चेति 
३८४ | १३ | श्राद्ोत्कषं । श्रदधोत्कषैः 
२८६ | २८ | भे चेह पितरो | ये चेह पितरो 
३८७ | ११ | रोभनं बलं यासा | शोभनं वृजनं बरं यास्ता 

३८८ | ७ | उद्रन्तस्त्वा. ॥२५७॥ उशन्तस्त्वा० ॥२८॥ 

९१ | ९ | सुवणेड दिरण्यम- खवणैठै° दिरण्यम- 

३९१ । ९ | सुवण हिरण्यं सुवणदे० हिरण्यं 
२९१ | १० | अयठं सोमो- अयठे०° सोमो- 
३९१ | २१ । गणपतिं हवामहे गण 'तिठं° हवामहे 

३९१ | २१ | प्रियपतिर्दे हवामहे प्रियपतिर० हवामहे 

३९१ ¦ २२ | निधिपतिठं हवामहे निधिपतिरं ° हवामहे 
३९१ , २८ | गणपतिर हवामहे गणपतिठे° इवामहे 

३९४ । १५ | उक्तश्च उक्तश्च 

३९५ | ६ | सवैर सर्व 2० 
३९५ । ८ । च्छतर च्छत2े° 
३९५ । ३१ | रेतोधा रेषोधा 
३९७ । २२ बृभ्यादिदारा बरष्टयादिद्ारा 

३९७ र | कृण 4क० 

४०० १७ | विनद्यमाना विनद्यन्ती 
०१ २०५ | विनद्यमानः विनद्यन् 

४०२ & मुष्टिमितई० स्यत् । म॒ष्टिमतरं °सयत् । 

४०२ १३ ` आदानं प्रतिक्ूल- आदानश्रतिकूं 
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ठि । 
मन्राथचन्द्रोदयस्याऽ्ुद्धिश्चद्धिपत्रम । 

अश्युद्धिः 

विं घौतुक इति 

“तसि अर्तो चुरादि ” 
समुचितकरदानेन 

इत्यथ. । 

भारटं० 
हु भेचा< 
कृधु 

स्थूलमुपातसत् । 
एजनः 
इत्यथः } 

।। समाप्राः॥ 

शुद्धिः 
विशं घातुक.” इति 

“तसि अलङ्कतौ चुरादिः” 
| समुचितकरादानेन 

( समुचितकसम्रहणेन ) 

इत्यथ , 
भाररे° 
हुभेधा् 

कृष 
स्थूकसुपातंसत् । 
एजतः 

[भ् 

दूत्यथः, 



॥ अथ मन्त्रा्थचन्द्रोदयस्य विषयानुक्रमणिका ॥ 
----- #%ॐ ----- 

विषयाः 
१ उपोद्धातभ्रकरणम् 

। २ प्रबुद्धसमनन्तरजपनीयमन्चनयास्या 

३ भ्रातःर्मरणरीयसक्तव्याख्या 

४ मूत्रपुरीषोत्सगंमश्रव्याख्या 

५ टृन्तघावनसन््नम्यस्या 

६ क्लानमन्नव्याख्या 

७ ्न्ध्यामच्रव्याख्या 

८ तप्पंणमच्रव्याख्या 

९ तप्पंणोत्तरपरनीयमन्नव्यास्या 

पष्राङ्ाः 
१ 

७ 

(^ 

१९ 

१२ 

१४, 

4 © 

५६ 

४.१ ५] 

१० पञ्चमहायन्नान्तर्गतबद्ययक्तजपमनच्रव्यःस्या ६३ 

११ पञ्चदेवतादिपजनमघ्नव्याख्या 

१२ षोडश्चोपचारपजनमचघ्रन्याख्या 

१३ तदन्तगतपज्चासतसखानीयमन्नव्याख्या ८२ 

१४ शान्तिमन्नग्याख्या 

१५ षडङ्गशतरुद्वियमन्नध्याख्या 

१& भोजनमच्नव्यास्या 

१७ क्ष यनमच्रव्याख्या 

१८ मेघाप्रा्सिमन्नव्याख्या 

१९ धन प्राक्षिमच्नम्यास्या 

२.० मेधास्थिरीकरणमच्रव्याख्या 

२९ विवाहमज्नन्यास्या 

२२ चतुर्थीकम्मेमन्र्याख्या 

२३ गर्भाधनमच्रन्याख्या 

२४ गर्भस्थिरीकरणमघ्रव्याख्या 

२५ पुंसवनमन्रम्याख्या 

१९१ 

२०२ 

९०३ 

२०४ 

२०५९ 

२०५७ 

९४९ 

२९५९१ 

२९५२ 

९५३ 
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॥ श्रगिणश्नायनमः | 
न £ वा 

# मन्त्राय चन्द्रद्यः # 
ग्रथमपारिच्छेदः। 

यतो जातं जगत्सवं यच्च समज तिष्ठति । 
स्वयं चेतन्यरूपेण तस्मे भ्री व्रह्मणेनपः ।॥ १ ॥ 

साहपुराभिधग्रामे रोपनाथिरद्िनोत्तपः। 
जलपादत्तशमाऽभूत्छुनौ खिङख्दीपकः ॥ २ ॥ 

तस्य पुत्रोऽभवजञ्ञ्येष्ठो विद्यानाथः प्रियदः । 
कर्म्पिणापग्रगण्यस्तु वेदिकानां शिरोमणिः ॥ ३॥ 

शेवः सौम्यतरो नित्यं वेदाध्ययनतत्परः। 
कम्भकाण्डे तथाऽऽचारे जपदग्निरिवापरः ॥ ४॥ 

महाराजाधिरानस्य गिद्धौराधिपतेः प्रमोः। 
आश्रयास्कृत्रत्यः सन् कायां युक्तिपदं ययौ ।॥ “५ ॥ 

तस्य पुत्रस्ततीयोऽहं ख्यातो दामोदराभिधः। 
करोमि वेदमन्राणाम्थं सरख्या दिक्षा ॥ ६ ॥ 

तथादि- 

नत्वा गुरुपदद्रन्दर दष्टा ग्रन्थानकश्षेषतः 1 
धम्मेसंस्थापनार्थाय यत्रध्यारूया वितन्यते ॥ ७ ॥ 

आस्तिका युदपेष्यन्ति ग्खानिमेष्यन्ति नास्तिकाः । 
हष्टेवरचनामेतामतो यत्नो विधीयते ॥ < ॥ 

नरो मन्दमतिः काहं क वेदो गूढतखकः । 
यते तथाऽपि तस्यार्थे साम्राज्येमन्दभागिव ॥ ९ ॥ 

_ तत्रादौ वेद्विचारः प्रस्तूयते । वेदस्तावदस्माकमार्यटिन्दुजातीनां सनातनधम्मं- 
चिषये स्वतः प्रामाण्यात्मकोऽपौर्पेयश्चास्ि । ब्राह्मणादिष्िजातयो दि मौञ्जीवन्धनानन्तरं 
यथाविधि वेदाध्ययनं कृत्वैव विदितयजनादिद्धारा कम्मंफलानि लब्ध्वा स्वन्ितिपयेऽय- 
गण्या भवन्ति । अतच वेद्: स्वाध्यायशब्देन प्रतिपाद्यते । तस्मादुपनयनसमनन्तर द्विजाति- ४ € [र ~ भिन्र्मचस्यपारनपुरस्सस्माचा््यंसन्निधावेव स्थित्वा यथानियमं स्वाध्यायोऽष्येतव्य; | 



२ मन्राथंचन्द्रोदयः। 

स्वाध्यायमन्तरा कथमपि जीवनोत्कपेसाधनं न मवितुमहंति । विरोषतश्च ब्राह्मणानां साध्याय 
एव सर्वोन्नतिसाधनोपायस्तावदरदर्यते । तथा न च स्वाध्यायमन्तरेण अपहतपाप्मतवं 
वागिन्द्रियमाक्स्वं वा मवितुमहति, स्वगमाक्तस्य तु कथेव का तदुक्तं श्रुया-'अपहतपाप्मा 
स्वाध्यायादेव पवित्रं वा पतत्तद्योऽनुश्जलयभागो वाचि भवलयभागोनाके तदे षाऽभ्युक्ता” 
“यस्ियाज सचिवं सखायं न तव्य वाच्यपि मागो अस्ति } यदी ५ शरणोलखङ्क ५ श्रणोति 
नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्? इति । ̂ “तस्मादहर्हः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति श्रुखन्तरेणापि 
स्वाध्यायाध्ययनमावदयकसेन प्रतिपादितम् स च स्वाध्यायो वेदो मच्रबराह्मणात्मकत्वेनामि 
धीयते, कालयायनक्रतप्रतिज्ञासूत्रे ““मन्नन्राद्यणयोर्वेदनामधेयम्?' इति तदुक्तेः । वेदः श्रतिं 
स्वाध्यायो निगमश्चेति प्रव्येकमेकपय्यौय ण्वास्ति। यद्यपि मनच्रोऽर्थेऽभिधायकवाक्यतया 
ब्राह्मणन्नाथे विधायकवाक््यतया प्रतीयते । तथापि केवरं हि अभिधायकवाक्यं मनच्ः, 
विधायकवाक्यं च व्राह्मणमिलयास्याने सति तदुभयोः कम्मभिधायकलान्मन्नोऽपि ब्राह्यण- 
तया ब्राह्मणच्च सच्रतया प्रतिपादयितुं शक्यते | नहि मनच्व्राह्मणयोः केनापि प्रकारेण पार- 
स्परिकः कश्चिद्धेदो दभ्यते । अतण्व मन्रदरष्राये याज्ञवल्क्यप्रभृतयो महर्पिगणा यस्य शब्द्- 
समुदयस्य मन्ररूपेण विनियोगं द् सितवन्तस्तस्येव शब्दसमुदायम्य सन्त्रलक्षणं च सङ्घटते 
“द्र्यदेवतादिभ्मास्को मन्त्रः" इमि 1 एवं तस्यैव राब्दममुदायस्य विनियोगो येन वाक्येना- 
तुमीयते तद्वाक्यस्य ब्राह्मणत्वमनुगम्यते । सुतरां मन््रभागो ब्राह्मणभागश्च बवेद् इति नात्र 
सन्देह. । सन्त्रस्तावद्यथात्ुप्रितकार्ये यथावस्स्वरादिज्ञानपुरस्सरम्पिच्छन्दोदेवताथज्ञान 
पूवकं यथाक्रिधि बिनिय्ुक्तः सन्. स्वविवश्िताथं प्रकार्य दृ्टादृषटफरुद्वयसाघको भवति । 
तदेवानुष्ठितं कम्मे कदा कम्मिन्देगे कथं कत्तव्यमिति सन्देहे ब्राह्मणेनापि विधित्वेन तस्ति 
पाद्यते । तदेव ब्राह्यं द्विधा विभक्तं विधिमागोऽधवादभागश्चेति । विधिवाच्यसमूहस्य 
रेताँ ददनाच्च प्रतिपादय ]मेवाथबाद्वाक्यस्यापि प्रामाण्यं स्वीकत्तव्यम् । तदव विधिवाक्यं 
यथा कस्मौनुषएठानाभिलापिणा यजमानस्य कम्मप्र्रत्तिमुरपादयति तथवाथंवाद् वाक्यच्चानुष्ठित- 
कम्मप्ररास्ततामवबोधयति । तस्मादेव पूवमीमांसाकारेण मह पिजेमिनिनाऽपि ब्राह्मणभाग- 

-स्वरूपवेदस्यविधिवाक्षये कम्मप्रेरणाव्वेन अज्ञातज्ञापकत्वेन च निधय तदन्तगतमथंवाद्- 
वाक्यं विधिवाक्यस्तावकन्वेन स्थिरीकृतम् । तथवाह् भगवान्यास्कः “मननान्मन्ा”” इति । 
तत्रेव मननहेतुस्वादेव मन्त्र प्रतिपाद्यते । स्वरादीनां यथाविधि समुच्ारणेन शब्दसमृहस्य 
यथाथे्तया ज्ञानं जायते; इत्यभिप्रायेणेव मननान्मन्नो व्याख्यात । परच्व नहि मच्राथज्ञान- 
मन्तरा कम्मंज्ञानं न च कम्म॑ज्ञानं विना कम्मप्रवृत्तिजीयते केपाञ्िदपि। ततश्च कम्मप्रवरृत्य- 
भावे कम्मानुष्ठानमपि दुङुमतरमेव । तथासति तत्फटस्याप्यभावो निगद्यते । अतणव विधा- 
यकव्राद्यणवाक्यस्य विध्यनुसारेण कत्तव्यक्म्मानुष्ठाने यथाविधि विनियुक्ः सन्नेव स्री 
यथाथेतया एेदिकायुष्मिकाभ्युदयनिःश्रेयसनिमित्तो भवतीति निशितम् । मच्ऋहासय यथा 
काथ्यंज्ञानं मवति तथेव ब्राह्मणद्वारा काय्यंस्य विज्ञानं भवतीति नात्र कधित्मन्देहः । तद्- 
ज्ञानपिज्ञानमृर्कमन्रव्राह्यणात्मकशाव्दराभरवेदस्य यथाथंतयाऽव्ययनाध्यापना मावादेव व्राह्य 
णो ब्राह्यण्यतेजो विहीनो, मन्त्रश्च विनियोगदहीनः, कम्मंसमुदायश्च फरहीनः; अतो खोकबन्दञ्च 
सुखहीनमिव्ये्त्छकलजनानुमवसिद्धमेवास्ति । किञ्च पुरा खट यथाविधिवरेदाध्ययनादिनिरता 
अस्माकं पूवपूवेजा ऋपिगणा ईटगसाधारणधीरक्तिसम्पन्ना मेधाविनोऽतीतानागतपद्ाथानां 



मनच्राथेचन्द्रोदयः। ३ 

प्रयक्षदर्सिन आसन् । यद्धयादिन्द्रादयोऽपि सवदैव छृताञ्जर्यो वत्तन्तेस्म । अन्येपान्तु पुनः 

का कथा । ते खलु निरतिदायमेधावैरिषटयात्तमेव मन्त्रव्राह्यणात्मकर्ब्द ररिमखिखं वेदं 
जिह्वा एर धारयन्तः सकरेहिकामुष्मिकभद्रमाप्रुवन्त एव ब्रह्मसायुज्यं प्रापुरिति गुरुराख- 

परम्परातः श्रूयते । तस्रभरव्येव श्रुततया स एव वेदः शिष्यपरम्परया समवधीत. सच्रैव श्रुति- 
रेतिनाञ्नाऽभिधीयते । कि कार्क्रमेण द्वापरयुगे वेदज्ञगुरुरिष्यसम्प्रदायेपु मेधाशक्तहोस- 
परिष्रत्वात्परमकारूणिको मगवान् बादरयणोऽखिरसं सारस्य हितात्मतया तमेव मन्त्रा 
ह्यणात्मकं वेदं तत्तत्कण्ठेभ्य एव संगृह्य अन्थाकारं निमीयतद्रक्षां चकार । तदेव सोऽयं 
वेदो दुरवगाहत्वादस्यजुःसामाथरवेतिनाश्ना चतुधौ विभक्तस्तेनेव । तल्मश्त्येव् तत्कारणाद्भग- 
वान्वादसयणो वेदव्यास इतिनाश्ना सुप्रसिद्धोऽभूत् । नानदेशीयरपिंसन्निकटतः सद्खदीततया 
स एव वेद्. प्रत्येकं साखातश्च बिभक्तः सन्नपि मन्त्रव्राह्यणात्मकत्वेन स्वाध्यायराव्देनैव 
निगयते। तदुक्तं भगवता यास्केन “साक्षाच्छृतधम्मोण ऋपयो बमभूयुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षा्छृत- 
धस्॑भ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुरूपदेश्ाय ग्छायन्तोऽवरे विल्मभ्रहणायमं अन्थ समाश्नासि- 
रवेदश् वेदज्ञानि च” इति। उक्तरूपोऽयं मन््रभागो ब्राह्मणमागश्च अपौरुषेयवेदस्यातमभूतो 
यथाविधि अध्ययनाध्यापनादिद्रारया यथाभीष्टफ्छामाय निरतिशयेन जागर्ति । तदथंबोध्- 
नाय शिक्षाकल्पव्याकरणनिरक्तछन्दोज्योतिःशाख्राणि प्रवृत्तानि, पएभिरन्ग. सदयुक्तो वेद 
दाब्दतोऽध्येयोऽथेतश्च ज्ञेय" सर्वेरोव द्विजातिभिः । तमेवापौरषेयं पडङ्ग वेद् मूरप्रमाणस्वरूप- 
मवलम्ब्य स्खृतिपुराणतच्रशाख्लाणि दशंनश्चाख्लाणि च प्रकाश्चीछ्रत्य तन्तच्छाखक्ृतश्च महर्पिग- 
णास्तमेव वेदं शा्ान्तरे प्रमाणयन्तिस्म । न चान्यानि कानिचिच्छखाणि वेदे प्रमाणभूतानि 
द्रीदरयन्ते । स च सवतन्रस्वतच्रो वेद् सनातनास्यदिन्दुजातेरेकतन्मा्रतया भहादुगे 
स्वरूप एव दृश्यते । तस्मिन्महाभ्राचीनवेदे महाप्राकारमध्यस्थेव सनातनाय्यहिन्दु जातिः सुर- 
्िताऽस्ति ! एवं वेदप्रभावादेव सनातनध््मोऽपि चातुवण्यंसमाजस्यास्तित्वे पापमयमदहा- 
कारुकरार्व्यारुकटियुगप्रेरितस्वेच्छाचारप्रचाराऽवेदिकधम्मनिराकरणे च प्रघरत्तोऽस्तीति 
सुधियो विभावयन्त गीवाणवाणीविरासकटा शाः श्रीमन्तो मवन्तः । 

तद्रदस्याध्ययनाध्यापनामावादेव अधुना सनातनाय्यहिन्दुजातिर्दिनानुदिनं शक्ति-- 
हीना कीणप्रभावा हतश्रीरपि दस्यते । वेदाध्ययनमावइ्यकत्वेन मन्वादिभिरप्युक्तं तद्यथा- 

“वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम् । 
अविहुप्रबह्यचर्यो गरहस्थाश्रममावसेत् ।।‡ इति । 

तत्र चतुणां वेदानां दुःखगाहप्वेनाध्ययनेऽशत्तत्वाक्रमरखयाणां हयोरेकस्यापि वेद- 
स्याध्ययनमवरश्य कत्तत्यसिति श्रुतिस्प्रतिस्वंसिद्धान्तः। तत्रापि यावतीयसमवशाखाषिरिष् 
स्यकस्यापि वेदस्याध्ययनेऽक्चमत्वत्खशाखासात्रस्यापि अध्ययनमतीवावर्यकत्वेन सुनिथित 
मसि । अत एव (सस्वाध्यायोऽध्येतव्य. इति श्रुतिवाक्ये स्वपदोपादानं वन्त॑ते। वास्तविक. 
तया समम्रवेदश्ाखरस्याध्ययने सत्येव वेदिकसमस्तक्रियाकाण्डस्य सम्यग् ज्ञानं भवितुमहंति । 
नहि कम्मकाण्डं विना ज्ञानकाण्डेऽधिकार केपाञ्िदपीति सवे माष्ययन्धेषु स्पष्टम् । ननु 
कथन्तर्हि शुकादौ कम्मकाण्डं विनाऽपि ज्ञानोपरन्धिरितिचेत्तत्रोच्यते। तत्रापि प्राक्तन 
निध्काम्यकम्मेणः फलेन भवितज्यं “'कुव्वैन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतरदं समाः । एवन्त्वयि 
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नान्ययेतोऽसि न कम्मे छिष्यते नरे ॥ ( श्च. य. वा. सं. ४०२।३७ )* इतिमाध्यन्दिनीय- 
श्रतेः कम्म॑द्रारेव ज्ञानोपरुव्िप्रतिपादनात्। तस्माद्वेदमन्तरा पारद ित्वं कम्मफलरावाप्रिश्च 
न सम्भवितमहंति। तत्रापि मन्रब्राह्यणाटमकेऽस्मिन्वेदे कम्मेकाण्डमुपासनाकाण्डं ज्ञानका- 
ण्डञ्च वत्तेते ! तच्र यतः कम्मंकाण्डविना ज्ञानकाण्डे नाधिकारस्तस्पाद्पुरुपाथेमिच्छद्धिः सवं 
रेव द्विजातिभिः प्रथमं कम्मैकाण्ड एव यतितव्यम् | तच कमंकाण्डं दिविधं श्रौतं स्मात्तख्रः 
तदुभयत्र सन्वराथज्ञानमतीवावर्यक तद्यथा-- 

('स्थाण॒रयं भारहार किराभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथम् । योऽथंज्ञ इत्सकलं 
मद्रमश्चते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा 1” “'यद्रहीतमविज्ञातं निगदेनैव शव्यते । अनम्राविवं 

शष्कैधो न तञ्ज्वरुति कर्दिवित्।।'” “अथंहीन तु योऽधीते स्बरवणेविवजितम्। ऋग्यजुःसाम- 
निर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति ।। “अथ योऽथेविनत्तस्य व्रह्यवीय्यवत्तरं भवति । जपित्वा 
हत्ेष्रा तत्फठेन युज्यते ।। “यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य । एवं हि 

शाखाणि बहून्यघीत्य चार्थेषु मूढा. खरबद्रहन्ति + “योऽधीत्य विधिवद्िप्रो वेदाथ न विचा- 

रयेत् ।-स सान्वयः शद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते ।। “वेदास्याध्ययनं सवं धम्मश्चाख्स्य 

चापि यत्] अजानतोऽथं तत्सवं तुपाणां कण्डनं यथा ।}" “्यथापञ्ुभौरवाहदी न तस्य भजते 
फम् । द्विजस्तथाथौनमिज्ञो न वेदफरुमदनुते 11 “पाठमाच्ररतानित्यं द्विजातीश्चाथवनजि 
तान्) पशनिव तु तान्प्राज्ञो वाडपत्रेणापि नाचेयेत् |" “ज्ञातव्यश्च तथंवार्थो मन्राणां कम्मे. 
सिद्धये । अन्यथा पाठमात्रेण पङ्कं गोरिव सीदति।। ‹ अथ ज्ञात्वा तुयः कथित् कम्माणि कुरुते 
द्विजः । स तत्फरमवाप्रोत्ि नान्यथा फरभाग्भवेत्।।' ““मारवादही गतकः केवरं छुराभागम 
वेत्। तस्मादथेपरिज्ञाने यन" कार्य्यो विजानता।।" ““अधीलय यक्किच्िदपि वेदाथोधिगमे रतः। 
स्वग॑खोकमवाप्रोति धम्मौनुषठानकृद्विजः 11" “वेद शाख्ाथेतक्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसम् । इहैव 
लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥" “वेदाथ वित् प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । रातायुश्येव 
विज्ञेया ब्राह्यणाः पङ्किपावनाः ।” “समुचितं स्तोकमपि श्रताधीतं विरिप्यते । चतुणामपि 
वेदानां केवराध्ययनाद्धिजाः। “अनृचो मन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो घारिणो वराः । धारिभ्यश्चा- 

__थेतत्त्वज्ञास्तेभ्योऽप्यध्यात्मचिन्तकाः।। 
दया दिश्रतिस्प्रतिवाक्यरनथज्ञनिन्दाश्रवणादथज्ञाने फटश्रवणाचच मन्त्राथेज्ञानाय 

सर्वैरेव फरार्थिभियंतितव्यं तावत् ॥ 
तत्र मच्राथज्ञानाय यद्यपि बहुशो माष्यग्रन्थाः सन्ति महीधरादिगप्रणीताम्तेषु च यथा- 

प्रकरणं दरोयागादि क्रमेण मन्त्राणां यथाथंरीदया व्याख्या विादीकृताऽस्ि। न च तथा 
कम्मौन्तरानुष्ठानपक्षे मच्राथः सङ्गच्छते । हलायुधमभद्रदेवगुणविष्णराचुघ्रराम्मेश्रभतिभियं- 
यपि कम्मौन्तरातुष्ठानपक्षे यथाकथच्चिन्मच्राथ. सफुटीङ्रत. स्वीयभाष्येषु । किन्तु तैरपि 
यथेव भाष्यान्तरे मन्त्रार्थो दष्टस्तथेव व्यरेखि । सोऽपि मन्त्रार्थो यथाप्रकरणं दरषेदिया- 
गेष्वेव सङ्गच्छते न च कमोन्तराुषठानपक्षेऽपि । तस्माच्छीपरमेश्वरकरपया कमीन्तरानुएठान- 
पक्षे तत्तद्रेदिकमच्राणां युक्तिप्रमाणसम्बरितं मीमांसाव्याकरणनिरुक्तश्रतिस्म्रतिसम्मतसथं 
विरादीकन्तुमहं समुद्यतोऽस्मि । तत्सपष्टीकरणं मन्रव्याख्यानावसरे सुतरा भविष्यति । नव 
माधवोवटमहीधरप्रभृतिभिर्यो मन्नाथः स्फुटीकृतः सतु ब्राह्मणकल्पसूत्रमीमांसादिसम्मतो 
ऽसि । तद्वपरीत्येऽथान्तरस्वीक रेऽन्यकृतवेदाथस्येव भवत्करतस्यास्य बेदमच्रा्थंस्यापि अप्रा 
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माण्यं स्यादतोऽस्मिन्विषये भवत्प्रयल्नस्तु तुषछुटूनवन्यथं एवेति चेन्न मतकृतवेदमन्नाथेस्यापि 
्रतिस्प्रतिनिरुक्तव्याकरणमीमांसादिसम्बछितत्वात् । तथाहि माघबोवटमहीधरप्रश्रतिभिर्यो 
मन्त्राथः स्फुदीकृतोऽस्ि स एव मन्त्रार्थो यदि कम्मौन्तरानुष्ठानपक्षेऽपि स्वीक्रियेत । तिं 
ताटृशाथंपरिज्ञानेन फल्वैयथ्येमेव प्रसव्येत । नहि अन्याथस्तुयाऽन्यः कथ्चिततुष्यति । कथं 
तर्हि गणानान्स्वेति मन्त्रघटकाश्चारथस्तुया गणपतिस्तुष्येत्। न च तस्य तुष्स्यभावे तत्कस्मे- 
फलावापिश्च सम्भाव्येत । एवमेव (अम्बेऽअम्विकेः, "विष्णोरराटम् › “अध्निमूद्धो', “उदरुदधय- 
स्वानः इ्यादिषुच बोद्धव्यम् । अतः फरलाभाय दश्चेयागादिव्यतिरिक्तकम्मान्तसचुष्ठानपक्षे 

` तत्तद्विनियोगानु सारेण तत्तन्मन्त्राणामर्थान्तरकल्पनया मच्राथेज्ञानमतीवावदयकम् । “ऊहः 
खल कन्तैव्यः'” इति भाष्यकायोक्तेः । एतदेव कल्पपूत्वरृत्तौ कर्कोपाध्यायेनाप्युक्तम् । न चोहा 
भावे किन्चित्कटं रभ्येत । अतएव “अभ्रे स्वा जुष्ट गृह्णामि? इलयत्र पैत्ये कमणि (्वितरेतवा 
जुट गृहामि?इति वाक्योहो भवति । एवं विनियोगान्तरापेक्षया सवत्र तावदथान्तरो हः कत्तव्य 
इति सवंसम्मतम्। अतो मयापि तत्तद्धिनियोगानुसारेण तत्तन्मन्राणामथाोन्तरं क्रियते । 
गणानान्त्वेयादिमन्त्राणां मध्ये केपाञ्चिदधिङ्गार्केषश्चित्खृतिवाक्याच्च विनियोगो भवतीति 
साम्प्रदाथिकाः समामनन्ति । तदेवं मन्त्रेषु शब्दगतिविभुस्वात्कम्मकाण्डे तत्तप्रकरणोपयुक्ततया 
दरीयागादिषु सा व्याख्या यथा साध्वी तथेव कर्म्मान्तराचुष्ठानपक्षे तत्तद्विनियोगानुसारेण 
मत्कृताऽपि व्याख्या साध्व्येव । अपि च यथाहि निक्तिराब्द निक्चनप्रसङ्घे “बहुप्रजा निक्छै- 
तिमाविवेरा" इययत्र नैरुक्तानां -मते निच्छतिराब्देन भूमिरुच्यते । परिघ्राजकानां मते तु 
निच्छतिशब्देन छृच्छापत्तिरभिधीयते । तदेवं मन््रेषु शब्दगतिविभुत्वादुभयमुपपद्यत एव । 
एवमन्यत्रापि यथा ¢ द्धिक्रात्णो अकारिपम् › (ऋ. सं. ३, ७ १३; & ) इत्येप मनः 
अग्न्युपस्थाने अभ्भिोत्रे अयमेव चाग्रष्टोमे “दधिक्राव्णो अकारिषमिदाभ्रीघे दधि भक्षयन्ति 
( आ० सू ६, १३ )› इति दधिभक्षणे, तथा चारवमेधे “दधि क्राठ्णो अकारि षसिव्युत्थि- 
तायां सवो जपन्ति" इत्यश्चसन्निघावेनं पल्यो जपन्ति महिष्यामु्थितायाम् । तथा चाश्च- 
मेध प्रकरणे “दधिक्राव्णो जकारिषम्ः (छु. य वे. वा. मा. सं २३; ३२) इति। महिषी. 
मुल्थाप्य पुरुषा दधि क्रान्ण इत्याहुः (का. सू. २० &; २१)? इति महिपी यजमानस्य प्रथम्. 
परिणीतां पल्लीमन्वसमीपयुप्रामुत्थाप्य पुरुषा अध्वयुन्रह्यो ्राव्रहोवक्चत्तारोऽमुं मन्त्र पठन्ति तत्रं 
सति प्रतिविनियोगमस्यान्येनाथन भवितव्यम् । तस्मादेते वक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि 
भजन्ते मन्ता: । नहि एतेषु अथस्य इयत्तावधारणमस्ि महा्थाद्येते दुःपरिज्ञानाश्च मवन्ति । 
यथाऽग्ारोहवैशिष्ट्यादश्वः साधु" साधुतस्प वहति एवमेते वक्तवे शिष्स्यात्साधून् साघुत्ये- 
श्चाथोन् खवन्ति । अतएव यथाप्रकरणं निरुक्तशाखेण शव्दनिवेचनं कृत्वा व्याख्यातव्याः | 
तस्मान्मन्त्रेषु यावन्तोऽथौ उपपद्येरन् ते सवं एव यथाप्रकारणमूह्याः । अव्र न कथिदपराधः 
सम्भवति । तथा मीमांसकमतेनापि मल्कृतमन्त्राथे साधघुतर एव स्यात्। यस्मान्मीमांसका 
छिङ्गश्रवणाद्विनियोगमथंबोधञ्च स्वीक्वन्ति । कम्मोन्तर पक्षेऽपि यथोपयोगिमन्तरेु तत्तदे- 
वताछिङ्गच्च श्रूयते । यथा गणानान्त्वा गणपतिमिलयत्र गणपतिखिङ्गश्रवणं मवति एवमन्येष्वपि 
(“अम्बेऽअम्बिके, विष्णोरराटम् › आ्रष्णेनः” इ्यादिपु च मन्त्रपु तत्तदेवताछिङ्गश्र्वणं सुस्पष्ट- 
मेव प्रतिभाति । अथप्रकारानं राब्दसामथ्यं लिङ्गमितिमीमांसकाः समामनन्ति । तस्य तन्तन्म- 
न्तरेषु सत्तवान्मसकृतमन्त्रायं मीमांसया न कश्चिद्िरोध इति प्रत्येतव्यम् । एवमविरोधसनत्त्वेऽपि 



६ मन्रा्थचन्द्रौोदयः । 

येपां मनसि विरोधत्वेन भरान्तिश्धततर्हिं असूयां निधूय तेनिरवशेपं प्रतिमन्त्रं मदीयभाष्यमक्षर- 
रो द्रष्टव्यम् । तदवरोकनेनैव सुषश्रान्तिदूरं गमिष्यतीवयत्र न कश्चित्सन्देह इति विद्ाङ्कवन्तु 
सल्लनाः ! एवं निगमरहस्यममिधाय इदानी हिजावीनामावर्यकत्वेन तद्विज्ञानप्रयोजन प्रद- 
रयेते । तद्यथा पापमयमहाकार्कराख्व्यारकछिकारेऽस्मिन् यावन्ति मतमतान्तराण्यनुदिनं 
समुद्धवन्ति तानि सवीण्यपि सनातनधम्मखण्डनायेव प्रवृत्तानीव दरीदरयन्ते । समयप्राव- 
ल्यादिदानीन्तदाय्यैहिन्दुजातिरप्यनास्यलातिरिव अवेदिकधम्मप्रवृत्ता सती वेदिकसनातन- 
धम्मंखण्डना्थैमेव बद्धपरिकसा भवति । अतः सननातनघम्मंस्य सवापद्ो रक्षणोपायश्िन्यः | 
तत्र नहि वेदमन्तसोपायान्तरं मवितुमहंति । तत्रािहोत्रादयवुष्ठानरूपः शरौतधम्मस्विदानीं ` 
विलुप्रधाय एव र्यते । वेदाध्ययनाध्यापनामावादाधुनिकाय्येदिन्दुजातीयानामेकान्ततो वेदिक- 
धस्म॑विमुखत्वेन सोमयाग।दिश्रौताचष्ानामावाच इडा-वदहिः-सप्य-शम्याचखार् चमस-कपार 
दियज्ञीयुप्रसिद्धपात्रादीनामपि व्यवहारामावात्तान्यघ्रुना यज्ञीयपात्रादियज्ञस्नाधनवस्तुविरोष 
इतिरष्देनाभि धीयन्ते । श्रौतानुषएरानरूपवेदि कधम्मस्यायं समाचार" । स्मात्तौनुघ्ानरूपवैदिकः- 
धम्मेस्तु यावच्छिखापू्रं यथाकथच्धिन्नाममात्रेणापि स्थास्यतीयनुमीयते। किन्तु तत्रापि 
वैदिकरहस्यस्य विज्ञानाभावान्तत्र मन एव न रमते केपाख्िदपि । अतो वास्तविकतया कम्म- 
सम्पादनमपि न भवति प्रव्युन तदेपरीत्यमेव भवति । अतो वैदिकरहस्यज्ञानाय सवेरदिजाति 
भिरवश्यमेव यतितव्यम् । सुगमतया वैदिकरहस्यज्ञानाथमेव मयतद्रन्थनिमाणे महान् परि 
श्रमः कृतः । भ्रन्थस्यास्य सकृदवलोशनेन कस्मि्चिद पि शास्त्रे मध्यमोत्तीणानामाचास्यपरीक्षो 
तीणौनां वा यथाभाग्यमधीतविव्यानां सवेषामेव द्विजातीनां वेदिकरहस्यज्ञानं गुरुमन्तराऽपि 
सषटिव्येव सम्पद्येत । अन्यथा तु अनेकाल्लाचाय्यपरीक्षोत्तीण अपि बहुशो विद्वांसो 
यथेदानीम् “पादः” इयधिकृख “यादि पूरण.” इनेन वरेण्यमियत्र “वरणियम्”” इतिव्यू- 
हेन पादपूरणे सति चठुविंशयक्षरा गायत्री मवतीलयपि न स्मरन्ति । गायत्री सन्ध्यातपंणदेव- 
पूजनेकोदिष्टपावणश्राद्धविवादादिमन्त्राथज्ञानस्य तु कथव का । तथा सति कथमनेन मन्त्रेण 
तत्कस्म क्रियत इति प्रभे विद्रंसोऽप्यबिद्वांस इव मूकायन्त ण्व सन्तः पर्यन्ते! सति 
वेदिकरहस्यज्ञाने स्वसनातनधम्मेसंरक्षणेऽपि प्रवृत्तिस्तव्रालुरक्तिश्च सुतरां स्वयमेव भविष्यति। 
एतद्थंमयमेक एव मन्त्राथचन्द्रोदयनामकः खट्धु मन्थो जागर्ति । एतस्याध्ययनाध्यापनाव- 
छोकनद्रारा स्वल्पविद्योऽपि जनोऽवेदिकमतमतान्तरखण्डने समर्थो भमविष्यतीयत्र न कथ्चि- 
त्सन्देहरेसोऽपि । किमधिकं बहुवाक्पटटवितेनेति शिवम् ॥ 

& हरिः ॐ शान्तिः दान्तिः शान्तिः % 

इति श्रीदामोदरशर्मङृते मनच्रार्थचन्द्रोदयनान्नि वेदमनच्नभाष्ये 

उपोद्धातप्रकरणनासक म्रथम- परिच्छेदः समाप्त. | 



मच्रा्थंचन्द्रोदयः | ॐ 

द्वितीयपरिच्छेदः । 

अथ प्रवुद्धसमनन्तरजपनीयमन्त्रः । 

ॐ पुनर्मनः एुनरायंमैऽआगन्पुन प्राणः पुनं रात्मा मऽआगन्पुनशवक्षुः पुनः 
॥ 1 5 1 ९ । त 

भरो मृऽआगन् । व्वेश्वानरोऽमदब्धस्तन्पाऽञचचिनः पातु दुरिताद वच्यात् ॥१॥ 

अस्य सन्नस्य प्रजापतिच्छेषिरेकाधिका ब्राह्यी ब्रहतीच्छन्दोऽच्िरदेवता प्रबुद्धसमनन्तर 
जपे विनियोगः । ५विवुद्धमस्वप्स्यन्त पुनमेन इति वाचयति इतिकालयायनोक्तेः । यज्ञादन्य- 
त्राध्वर्य्योरभावास्स्वयं वक्तीत्यूह्" । स्वयं जपतीयथः । मे मम ( देवदत्तादेः ) मनः पुनरा- 
गन् सुर्निसमये विलीय पुनरिदानीं रारीरे समागतमिलयथंः । आङ्पूरवीडमेरूडि शपि दप 
हल्डःयाभ्य इतिप्रत्ययलोपे मकारस्य नकारे प्रथमपुरूपेकवचने आगन्नितिरूपं बोध्यम् । किच 
स्वापकाले मे मम आयुर्जीवनं नष्प्रायं भूत्वा पुनरागन् इदानी पुनसत्पन्नमिवासीदित्यथेः । 
तथामे मम प्राण. मखनासिकाप्रभवः प्राणवायुः पुनसगन् स्वापकाङे योऽन्यत्र गतः स 
इदानी पुनरत्रागत इयं । तथा मे सम आत्माजीवः पुनरागन् स्वापकाङे योऽन्यत्र गतः स 
एवेदानी पुनस्त्रागत इलययथेः । तथा से मम चक्षुरिन्द्रियं पुनसागन् स्वापकाठे यदन्यत्र गतमि- 
वासीत्तदिदानी भरवुद्धसमये पुनरत्र समागतमिव्यथंः । तथा मे मम श्रो श्रोत्रेन्द्रियं पुनर. 
गन् स्वापकाटरे यदन्यत्र गतमिवासीत्तदिदानीं भ्बुद्धस्षमये पुनरत्र समागतभिव्यथः । तथा च 
श्रुति. “सवं हवा एते स्वपतोऽपक्रामन्ति ते ह वा सवे प्रबुद्धं पुनरायन्ति” इति । 

स्वापकाठे मन आदीनामपक्रमो भवति तेपां पुनयेथास्थानमागमनं भवतीति श्रुत्यर्थो 
ऽवन्तव्यः । पवं सरवेन्द्रियेपु समागतेषु सत्यु अयं वैश्वानरोऽभिः विद्ेभ्यो नरेभ्यो हितो 
वैश्वानरः सवेपुरूषोपकारक. ( नरे संज्ञायामिपिपूवपद दीघं. । ) अवात् दुर्यरसः दुरितात् 
पापा नोऽस्मान् पातु रक्षत्वित्यथः ! स च वैदवानरोऽभिः किभूतः इदयपेक्षायासुच्यते । 
अदब्धः “दभ्नोतिवेधकरम्मेतिनिघण्डुः । न दन्धः अदब्धः अवध्यः अहिसितः न केनापि 
हिसितुं शक्य इत्यथ. । तथा तनूषा. तनू पातीति तनूपाः अस्मदीयश्चरीरपाखक इत्यर्थः । एवं- 
मूतोऽभिः स दुयंशसः सकाशादन्यस्मा्च पापादस्मान्पातु । नोऽस्मानित्यत्र बहुवचनं “भस्म- 
दोदयोचेति पाणिनिवचनाद्धायापुत्रा्यपेक्षया वा । इदानीमहं प्रबुद्धोऽस्मि स चाहमदयाऽदह- 
निशषमेवम्भूतं परस्रीपरद्रव्यहर्णादिकम न कस्यां येन मम इह संसारे दुर्यशः स्यात् । तथा 
नैतादृशमनत दिकमपि वदेयं येन मम पातकं स्यात्तथाऽग्निमोमवदाहुरिता्च पालिित्याशचं- 
सावाक्याधः ॥ १॥ 

इति प्रवुद्धसमनन्तरजपनीयमन््रव्याख्यः । 



८ मन्राथेचन्दोदयः । 

अथ प्रातःसू्तव्याख्या | 

परातरं प्रातरिन्द्रं £ हवामहे प्रातर्भि्ावरुणा प्रातरखिनां । 

रातभेमं पषणं ब्रह्मणस्पतिं" प्रात? सोममत सदर $ हेम ॥ १॥ 
प्रातरग्निमितिसप्तचप्रातःसूक्तस्य वसिष्ठऋपिराद्याया ऋचो जगतीच्छन्दो द्वितीयादिप- 

ण्णामृचां विष्टुप्ठन्दः सर्वीसा्रचां िद्लोक्ता देवता प्रातजपे विनियोगः, प्रातरग्निमित्यादिषु 
प्रातरिति छिङ्गात्! अतिरिक्त पदं याग्यं हीनं वाक्ये निवेशयदिति व्याख्याधमं उवटाचा- 
येक्तिरिहानया कारिकया दीनपदान्यध्याह्रत्य व्याख्यायते ऋगियम् । प्रातःराब्दौ वीसाव- 

चनः प्रभातवचनश्च ततोऽयमर्थः । वयं प्रात. प्रातः पुन पुनः अग्नि देवं हवामहे आहयाम 
इथं. । अदेतिरोप. । यद्वा प्रातः अद प्रभातके अरिं तन्नाम्ना प्रसिद्धं देवं हवामहे आह- 
याम इत्यथः स्वस्यैकस्वेऽपि “अस्मदोद्रयोश्चेः'तिपाणिनिवचनादिह् बहुवचनं भाय्यौपुत्रा्य- 
पेक्षया वा ! एवमग्रेऽपि सर्वत्र बोध्यम् । तथा प्रात अद्य प्रभातके इन्द्रं देवेशं हवामहे 
इत्यनुपङ्कः । बयमाहवयाम इत्यथः । तथा प्रातः अद्य प्रभातकाले मित्रावरुणा ( सुपां सुदभिति 
विभक्तेराकारः) मित्रावरुणौ देवौ हवामहे वयमाह्याम इत्यथः । तथा प्रातः अद्य प्रभातकाछे 
अथ्िना ( अत्रापि पू्वसत्रेणेवाकारः ) अभ्रिनी देवौ देवमिपजौ हवामह इध्यनुपङ्गो बवयमा- 
हयाम इत्यथः ॥ 

तथा प्रातः अद्य प्रभातकाङे भगं द्वादशाद्दियान्तगतं तन्नामकं सूय्य विशेषं, पूपणम् 
ममपि द्वादशादित्यान्तगेतं तन्नामकं सूय्यं विशेषमेव तथा ब्रह्मणस्पतिं वेदस्य पालकं च 
ब्रह्माख्यं देवं हवामहे इव्यनुपङ्गः; वयमाह्वयाम इत्यथः । ठथा प्रातः अद्य प्रातःकारे सोमं 
चन्द्रमसं देवम् › उत उतशब्दोऽप्यथें अपि च रुद्रं देवं शिवमिति यावन् हुवेम आह्वयाम 
इत्यर्थः ! अस्माभिराहूता सरवंऽ्येते अग्न्यादिरद्रान्ता देवा अद्य प्राततःकारमारम्य द्ितीय- 
प्रातःकारपय्यैन्तमस्माकं कल्याणं कुवन्त्ित्याशंसावाक्याथः । हवामहे हुवेम इति “बहुकं 
छन्दसीति ह्वयतेः सम्प्रसारणे रूपद्वयम् ॥ १॥ 

परातजतं भग॑मग्रह हवेम व्वयं पतरमदितरयो चिधत्तां 
आद्धधिदयं मन्यपानस्तरथिद्राजां चिं भगं भक्षीत्याह ॥ 

वयमीदशं तं भगं दाद शादित्यान्तगेतमादित्यविदशषं सूय्यं देवं हुवेम आह्ययाम । अद्यप्रातः 

प्रभातकाङे इतिवाक्यरोषः । तं कीदशं प्रातर्जिं तं प्रातः प्रभाते जयतीति प्रातर्जितं प्रातर्जितं 
प्रातजेयनशीरुभियथं. । आ दित्यस्योदयसमये तद्र देवविरोधिनोऽयुर रक्षांसि च रुन्धन्ति 
तदानी वारङखिल्यादयो देवपयः स्वतपःप्रभावादनव्नरपैवंजेस्तानपादुवंन्ति एवमादित्यस्य 
प्रातजंयो भवति । अतः प्रातःकारे सन्ध्यामुपास्य इदानीन्तनैरपि मनुष्यैस्तदसरादिनिरासाथ- 
मितोऽपि वजरूपा अप आदित्यमण्डछमुदिरय प्राच्यामुर्किपन्ति मण्डस्य पुरतोऽसुरादीनां 
सद्भीभूयस््वेन स्थितत्वात्। एवं तदानी सूय्यौथमघ्यप्रदानमपि सूयंस्य तेजोवृद्धिकरमेव भवति । 
तस्मात्सूय्यप्रसादादष्य्रदातुरपि तेजोबल्बरद्धिभेवतीति प्रातः सन्ध्यायाः फलं प्रहृय श्रतावभिहि 
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तमिति श्रतिकथानुसन्धेया^तदुमये प्राजापलयाः पस्प्रधिरे देवाश्चासुराश्च तदादिलयमेवोपरुरुधिरे 
तदिदानीमपि रन्धते°"--इयादि । तं पुनः कीदशम् उम्मु्छृषटमुद्रणोयुधसद्रणदानं वा 
आदियोपासकानां इअरित्यभीष्फटग्रापिदशेनात् । तथा अदितेः पुत्रम् अदितिदंवसाता 
तस्याः पुत्रं तनयम् । तं कमिटयपेक्षायामुच्यते। यो भग आदिः विधत्त जगतो धारः 
यितेत्यथः । तथा यच्च आधथित् चिच्छब्दोऽप्यर्थे । “श्रे तृप्तौ न ध्रायति न वृष्यति 
स अधघ्रः नजोऽकारस्य दीषेश्च्छान्दसः । यद्रा आसमन्तात् घः आध्र अघ एव आधः 
इति वा स्वां तद्धितः! आघ्रः अत्प्नः बुभुक्षितो दरिद्रोऽपि यं मगं प्रतिमक्षि भजस्व 
अथौदुदयमिव्याह । नक्तमनशितस्य बुभुक्षितस्य दरिद्रस्य सूर्योदये सति भिक्षादिद्रारा 
निषत्तः सम्भवात्सोऽपि यदुदयं कामयते । अत आदित्यं प्रति दरिद्रोऽपि तरते यत् 
हे आदियः त्वमुदयं भजस्व अथोञ्रिल्युदितो भवेति प्राथंयत इति भावः । स 
दरिद्रः कि कुवेन्नाहेयपेक्षायामुच्यते । यं भग मन्यमान. पूजयन्नियथंः । स्वाथसिद्धये तदु- 
द्यं कामयन् उद्यं भजस्वेत्याहेति भावः । मन्यतिर्चंतिकभ्संति यास्कः । स हि सूर्योदये 
भिक्षादिना किञ्िहछमते तत उद्यं बाञ्छतीयभिप्रायः। न केवर्माध्रः दरिद्र एव तदुदयं 
कामयते किन्तु तुरधित् (चिदिव्यप्यथं) तुरः आतुरः व्याधिम्रस्तो सोगीत्यथः; सोऽपि यं भगं 
मन्यमानः भक्षि उदयं भजस्वेत्याह । सोऽपि स्वाथसिद्धये यदुदयं कामयते इत्यथः । दिवा 
तस्य सुखोदयादिति भावः । रोगिणो हि रात्रिः कष्टेन यातीति सकरुजनाल्ुभवसिद्धिः । यद्वा 
तुरसत्वरमाणो यमः स एव हि प्राणिनां मारणाय दिनानि गणयत्ति । अतएव सोऽपि यं मगं 
मन्यमानः पूजयन् हे भग, मक्षि मजस्ोदयमिति यं मगं प्रस्याह् । तथा राजाचित् 
(चिदित्यप्यथ) राजाऽपि यं भगं मन्यमानः पूजयन् ह भग, भक्षि उदयं मजस्वेति यं 
भगं प्रत्याह । तदुदये हि राज्ञां सवेव्यवहारदरोनादिना सर्वेष्टसिद्धिः। अतः सोऽपि 
यदुदयं वाच्छतीत्यथंः । तमेताददयं भगं सूय्यं वयम प्रातः प्रभातकारे हुवेम आह्वयाम 
इयथः. । सचाऽस्माभिराहूतः सन्नद्य प्रातःकारमारभ्य द्वियीयग्रातःकाङ्पय्यन्तमस्माकं 
कल्याणं विदधालियाशंसावाभ्याथेः । भ्षीति भजतेः शपि टटप्रे खोड छरि मध्यमक 
वचने रूपम् । यत्र यत्र यकारस्याधो भागे बिन्दुरस्ति तच्र तत्र चवर्गीयजकारसदशोचारणं 
कत्तेव्यमिति साम्प्रदायिकानां सङ्केतः । वस्तुतस्तु पदादिस्थस्य अन्यहरसंय॒क्तस्य संयुक्त- 
स्याऽपि यकारस्यादिमध्यावसानेषु जकारसटरोच्वारणं विघेयम् । प्रतिज्ञासूत्रे तदुक्तं 
कायायनेन “अथान्तस्थानामाद्यस्य पदादिख्थस्यान्यदखसंयुक्तस्य संयुक्तस्याऽपि रेफोष्मा- 
न्याम्याखकारेण चाविशेषेणादिमध्यावसनेपृच्वारणे जकारोच्चारणं “द्विमोवेऽप्येवमि"ति । 
अत्र यद्यपि सूत्रकारेण पदादिस्थस्येवोक्तम् । किन्तु याज्ञवल्क्येन पादादिस्थस्याऽपि 
जकारसदशोचारणमुक्तं यद्यथा “पादादौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च॒ यः (जः) 
राब्द इति विज्ञेयो योऽन्यः स य (जः) इति स्तः ।। इति । अन्यत्र तु यकारस्य 
ईैषत्ष्टतवेनेवोच्ारणं कर्तव्यमिति तेनैव तत्रैवोक्तं “पादान्तं पदाद्यन्तं तथावग्रह 
कालिकम् ईषत्यष्ठं विजानीयात्तसिन्काङे तु कारयेत् ॥ तथान्यच्च उपसर्गत्परो यस्तु 
पद्ादिरपि हर्यते । ईष्ट यथाविद्युत्पदच्छन्दात्परं भवेत् ।)2 इति तु पादादौ च 
पदादौ चेत्युक्तस्यापवादाथं विशेषवचनमियनुसन्येयम् । इदमेव निधरितमप्रेऽपि सवत्र 
बोध्यमिति ॥ २॥ 

म् 
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भग् प्रणेतभेग सत्यराधो भगेषां धिय्रुदवादद॑न्न < | 
९ 

भग् पनों जनय॒ गोभिरछभेगपतृभिन्बन्त--स्याप ॥ ३ ॥ 
हे भगः, हे प्रणेतः, हे मगः (आदरातिशयद्योतनाथं पुनः पुनः सम्बोधनम् (“अभ्यासे 

भूयांसमथं मन्यते इति यास्कोक्ते । ) हे सत्यराधः, सत्यमनश्ररं राधो धनं यस्य स सत्य- 
राधास्तस्सम्बुद्धो हे सत्यराधः हे भग, त्वं ददत् धनं प्रयच्छन् सन् नोऽस्माकम् इमां धियं 
प्रज्ञां कमं वा ( घीरिति कमनामेति यास्कोक्तेः । ) उदव इद्रमय उदित्ययमुपसर्गः अवेत्यनेन 
समयेति । अवेत्यस्य व्यचोऽतस्िड इति दीघं “उद्वा इति संहितायां बोध्यम् । यथा वयं 
सुक्ष्माथान्परयेम तथाऽस्मान्कुर्विति मावः । किंच हेभग, नोऽस्मान् गोभि" अशैः प्रजनय 
प्रवधेय गा अर्च बहूनस्मम्यं देदीत्यथेः । तथा हेभग, वयं त्वतपरसादात् वभिः पुत्रादिभिः 
नृवन्तः मनुष्यवन्तः प्रस्याम प्रकर्षेण भवेमेत्यथः । अत्रो पस्तगस्य क्रियापदेन सह व्यवहित- 
सम्बन्धः व्यहिताश्चेति पाणिनिवचनात् । दददिति दद् दाने” इयस्य नाभ्यस्तेति नुमा- 
गमाभावे शतरि प्रथमैकवचने रूपं वोध्यम् । ३ ॥ 

उतेदानीं भग॑बन्तद स्यामोत प्॑पित्वऽउत मध्येऽभहांम् । 
उतोदिता मघवन्तछूयेस्य व्वयं देवाना॑रषुमतौ स्या॑म ॥ ४॥ 

उत अपि च हे मघवन्, मघं धनं तच उदकरूपं तेजोमयं वा अस्याऽस्तीति मघवा 
तस्सम्बुद्धौ हे मघवन › हे धनवन्, उदकवन् ; “'आदित्याल्नायते वृष्टि” इति स्मृतेः । 

यद्वो हे मघवन् › धनवन् ; तेजोमय ज्ञानमयः, “तमेव चत्विदित्वाऽतिमरद्युमेति नान्यः 

पन्था व्विद्यतेऽयनायः" इति श्रुते. । हे रवे, त्वल्सादात् वयमिदानी प्रातस्दयसमये 
भगवन्त रेच्य॑वन्तो ज्ञानवन्तो वा स्याम भवेमेत्यथेः। पुनः प्रयाह । उत अपिच 
सूय्येस्य 'तव' प्रपित्वे प्रपतने अस्तसमये स्वसप्रसादाद्रयं भगवन्त रेय्येवन्तो ज्ञानवन्तो 
वा स्याम भवेमेव्यथः । न केवरं प्रातः समये सायं समय एव किन्तु अहां सभ्ये उत 
मध्यन्दिनेऽपि समये खस्मसादाद्यं भगवन्तः स्याम रेश्चय्यंबन्तो ज्ञानवन्तो वा मवेभे. 
यर्थः । कि बहूना हेभगः आदित्य, स्वमप्रसादात्सवेदाऽस्माकं धनवत्ता ज्ञानवत्ता चाऽस्ि- 
तिभावः । किच हेभगः, आदित्यः देवानां सुमतौ कल्याण्यां बुद्धौ वयं स्याम सरसरसादात्स 
वेदा वयं भवेमेदाक्षयः । देवास्त्वससादादस्मासु शोभनामनुम्रहविपयां बुद्धि सवेदा 
विदधाचिदयाशंसावाक्याथेः ।। ४ ॥ 

मगऽएव भगवं २.5 अस्तु देवास्तेन व्वयंभगवन्त( स्याम । 
# ¢ ५, तं स्वां मग सवेऽइन्नो हवीति सनो भग पुरऽएता म॑वेह ॥ ५ ॥ 

इनो भगो धामनिधिश्चोश्चुमाल्यव्जिनीपतिरियमरसिहोक्तेः भग॒ आदित्यस्तस्य ये 
रदमयस्ते देवा इहाभिप्ेतास्तान्प्रयुच्यते । हे देवाः मग एव भगवानस्तु भग आदित्यः स एव 
भगवान् दे्स्यंवान् धनवान् अस्तु मवतु अस्मद्विषये इति शेषः ! किमन्यैरदातृभिधेनिभिदः 
वैरिति भावः । तेन भगदत्तेन आदित्यप्रदत्तेन धनेन वयं भगवन्तः स्याम भवेमेत्यथेः । एवं 
भगव्यतिरिक्तान्देवान्तुच्छीड्वेन् भगावयवभूतान् रदिमरूपान्देवान्पर्युक्स्वाऽथ भगं प्रत्यु 
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च्यते । हेभग, आदित्यः सवं इत् ( इच्छब्द एवार्थं ) सवं एव जनः तं प्रसिद्धं स्वा लां 
जोहवीति अत्यन्तमाहयति स्वाभीष्टसिद्धये इति रोषः । जोहवीति इयतेयङ्दलगन्ताह्वरि 
प्रथमपुरुषेकवचने रूपं बोध्यम् । देभग, आदित्य, यतः सर्वोऽपि जनः स्वाभोष्टसिद्धये 
त्वामेव जोहवीति, अतो वयमपि व्वामेवाहयाम इति रोपः । स त्वमिहास्मिन्प्रभातसमये 
नोऽस्माकं सवेन्यवहारकम्मणि पुरएता भव पुरोऽग्रे एतीति पुरएता अग्रयायी भव । अस्माकं 
सवेव्यवहारकमेणि अभ्रेसरोमत्वाऽस्मत्सवकाय्योणि त्वं साधयेयाशंसावाक्याथः । ५ ॥ 

म॑ध्वरायोषसोऽनमन्त दधिक्रावेव श्चये पदाय । 
वाचीनं वसविदं भगे नो रथपिवाऽश्ां व्वाजिनऽआवहन्तु ॥ ६ ॥ 

उषसः प्रात.कारापिष्ठात्यो देवता अध्वराय समनमन्त ८ ख्डथं लङ छन्दसि ठुङ- 
छुङ्छिट इतिपाणिनिवचनात्) संनमन्ते प्रहीभवन्तीयथः। तदानीं प्रातरम्रिहोत्रादेः प्रवत्तमा- 
नत्वात् । कस्मै क इवेत्याकाङ्कवायां दृष्टान्त उच्यते । शुचये पदाय दधिक्रावा इव दधाति 
अश्चाहमिति दधिः ((आरगमहन ०-इति किप्रययः ) दधिः सन् क्रामतीति दधिक्रावा 
(अन्येभ्योऽपि दस्यते? इति वनिप््रययः “विङ्नोरनुना सिकस्यात्?' इति धातोराकारः) दधि 
क्रावा अश्वः अग्न्याधानाथं ्चुचिपदं तदथं यथाऽदवः ग्रही भवति तथा उपसोऽपि अध्वराय संन- 
मन्ते इति भावः । ता उषस ईरा भगमादिव्यं नोऽस्माकमवीचीनमभिमुखमावहन्तु आगमय- 
न्त्वित्यर्थः । कीहरां भगमिलयपेश्षायामुच्यते। वसुविद वसु धनं चिन्दतीति वुवित्तं तथोक्तम् 
(“इगुपध ०-इतिकः) कभिवेति चेत्तत्ोच्यते रथमिव तथाहि वाजिनोऽन्नवन्तो वेगवन्तो वा 
अरवा यथा र्थमाहन्ति तथा उषसोऽपि अस्मदभिमुखं भगमावहन्त्विति भावः ॥ & ॥ 

अश्वावतीर्गोम॑तीनऽउषासों व्वीरवतीध्सदमच्छन्तु भुदरा? । 
पुतं दुहाना व्िविश्वतस्यपीता युयं पात स्व॒स्तिभिः सद॑ न ॥ ७॥ 

उषसः उषोऽधिष्ठान्यो देवताः सदं सदाकारं बोऽस्मानुच्छन्तु विवासयन्तु अज्ञानङ- 
क्षणंपाद्यं मोचयन्त्विय्थैः । “उच्छी विवासे” इत्यस्य लोटप्रथमपुरषवहूबचने रूपम् । कि 
भूता उषसः इत्यपेक्षायामुच्यते । अशवावतीः अश्वावयः ‹ अदववलय इतिप्रप्रे वा छन्दसीति 
पूवेसवणैदी्ें अदववतीरिति प्रथमाबहुवचने रूपं तत्रा्चशब्दस्य च “मन्त्रे सोमादवेन्द्रियःः 
इति पाणिनीयसूत्रेण संहितायां दीर्घो बोध्यः । पुनः किम्भूताः गोमतीः ( अत्राऽपि पूवं 
वत्पूबसवणदीघः ) गोमत्यः । तथा वीरवती. ( अत्राऽपि पूववत् ) वीरबत्यः । तथा भद्रा 
भन्दनीयाः कल्याणरूपा इत्यथः तथा घृतं “घृतमित्युदकनामेति निवण्टुः" तचावदयायरूप- 
मिद्धाभिप्रेतम् । तेन अवदयायजरूमिस्यथः तत् दुह्यना क्षरन्त्यः तथा विश्वतः सवंत: प्रपीता 
धम्मीथेकामेराप्यायिता इत्यथः । प्यायः पीति प्यायः “पी इत्यादेशो बोध्य. । एवं परोक्षछि 
जगेनप्राथ्यं प्रयक्षलिङ्गत्वेनेहोच्यते । हे उषस, यूयं स्वस्तिभिः अविनाशः नोऽस्मान् सदा 
सवेदा पात पाल्यतेयथंः । एषाभ्यथनाऽस्मदीया युष्मदन्तिके; इत्याश्चं साबास्याथंः |! ७ ॥ 

इति श्रीदामोदरशम्म॑छृते मन्त्राथचन्दोदयनाम्नि वेदमन्त्रभाष्ये प्रबुद्धसमनन्तरजपनीय्- 

मन्त्रादि्रात.स्मरणीयस्क्तव्यास्यात्मको नाम द्वितीय. परिच्छेदः समाप्तः \ 



१२ मश्राथचन्द्रोदयः 

ततीयः परिच्छेदः । 
नन कीः 6 

अथ मूञ्रपुरीषोत्सगेमन््ः । 

इयं ते यक्गियां त॒नूरपो मृश्वामि न प्रनाम् ॥ 
अ 5. होधुचः स्वाहाकृताः पृथिवीमाविशत पृथिव्या संभव ॥ १॥ 

सवेमिदं प्रजापतिरपश्यदिलयाम्नायोक्तेरेतन्मन्त्रसमुदायस्य प्रजापतिंच्छेषिः अस्यां 
कण्डिकायां मन्त्रत्रयं तत्र “इयं ते टोष्टम्ःः इति सवनुक्रमसूत्रे कालयायनोक्तेः “इयं ते” 
इत्यस्य लोष्टं देवता “अष्टाक्षरं यजुरुष्टुप्? इति सूत्रभाष्यक्रदुक्त. यं ते' इयस्यानुष्टुप्छन्दः 
कृष्णविपाणया लोष्टादाने विनियोगः । अपो सूत्रमिति तत्रेव कात्यायनोक्तेः अपो मुच्वामीत्यस्य 
मू देवता मेहने विनियोगः । अपो मुश्चामीति मेहतीति कात्यायनोक्ते. । इयं चरयोविशत्यक्षरा 
तेनेकाधिका सामक्रिष्टुप् । एकोना आर्षी गायत्री वा । प्रथिन्या लोष्टमिति तत्रे कात्यायनोक्ते 
प्रिथिव्या सम्भवेत्यस्य लोष्टं देवता छन्दस्तु पडक्षरत्वादैवी्रष्टुप् याञुपीगायत्री वा मूत्र 
स्थाने रोष्र्षेपणे विनियोगः ! एवं हि वस्तुतस्तु अस्याः कण्डिकाया विनियोगो यद्यपि 
कालयायनेन मूत्रयाग एवोक्तस्तथाऽपि पुरीषोत्सरगऽप्यनयैव कन्तंञ्य इति याज्ञिकसम्प्रदाय- 
विदां परामशः । पुरीपोस्सगेमन्त्रस्य प्रथगविधानात्तदानीं पुरीपोत्सगंसमये मू्रोत्सगंस्य 
च स्तात् । मूत्रपुरीपयोः संनियोगशिष्टतवेनैव मूत्रे मन्तरप्रयोगविधानाप्पुरीषे च स एव 
मन्त्रोऽवगन्तभ्य इति सवेसिद्धान्तः ! यद्यपि मूत्रपुरीपोत्सगसमये “पुरीषे मेथुने होमे प्रस्रावे 
दन्तधावने । स्रानभोजनजप्येपु सदा मनं समाचरे” दिति वचनात्तदानी रोकिकवागुचचार- 
स्याऽपि प्रतिषेधात्सुतरां वेदमन्त्रो्ारणानहैत्वान्मूत्रपुरीपोत्सगं कन्तुमिच्छन्मरथमत एवामुं 
मन्त्रं पठेदिति सवेयाज्ञिकसम्प्रदायानुमोदिता व्यवस्था । ध्द्रावेव वजेयेनिव्यमनध्यायौ 
प्रयतः । स्वाध्यायभूमि चाशुद्धमात्मानं चाञ्युचि द्विजः । ( म० स्पृ० ४।१२५७ इति स्मृते 
८'मेक्ष्यन्कृष्णविषाणया रोषं किञ्चिद्रादत्तदयं त इति ( का० ५।४।३६ मेक्ष्यन् मूच्रं करि- 
ष्यन् कृष्णविषाणया कृष्णमृगग्रृङ्गेण रोष्टं किचित्तृणादिकं वा गृह्णातीति सूत्राथेः । अथ 
मन्त्राथः । यज्ञपुरुषं प्रस्युच्यते । तदयथा हे यज्ञपुरुषः इयं प्रथिवी ते तच यज्ञिया तनूरस्तीति 
शेषः । यज्ञयोग्योऽयं प्रदेश इत्यथः । अतोऽस्या मूत्रायुपहतिपरिहाराय व्यवधानं कनौ लोष्टं 
तृणं वा स्वीकरोमीतिभाव. । यद्रा हे प्रथिवि, इयं टोष्टरूपा ते तव यज्ञिया यज्ञाहौ तन्नर- 
स्तीतिशेषः। तामहमाददे इति रोपः । स्वीकरोमीयथंः । इतः स्थानारप्रथकरणाथेमिति- 
भावः । “अपो मुञ्चामीति मेहतीति'” ( का० ७४।३७॥ सूतस्य खष्टोऽथः । अथ मन्त्राथः । 
अपो मूत्ररूपा अहं मुञ्चामि प्रजां प्रजोतपत्तिनिमित्तं रेतो न सुञ्वामीयथः । अतो हे आपः) 
मूत्राख्याः+यूयं एथिवीमाविशत प्रविशतेव्यथः। किंभूता यूयं इत्यपेक्षायामुच्यते । अंहो- 
चः अंहसः पापात् सुच्न्त पुरुषं प्रथक्कवेन्तीति अंहोमुचः पापान्मोचयित्रय इत्यर्थः । तथा 
स्वाहाकृताः पूवं पानकाले स्वाहेति मन्त्रेण स्वीकृताः पीता इति यावत्। यद्वा स्वाहाङृताः 
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सत्यो भूमिमाविशतेत्यथः । “्रथिव्या सम्भवेयात्तं निदधाति ( का० ७४।३८ )"” गृहीतं 
रोष्टादिकं मूत्रादिस्थाने क्षिपेदिति सूत्राथैः । अत्र मूत्रपुरीपोत्सगोनन्तरं शेषमन्तरोचारणं 
मनसैव तदानीं क्ृतमूत्रादितवेनात्मनोऽद्युचित्वाद्रेदमनोचारणानहत्वादित्तिभावः । अथ 
मन्त्रार्थः । हे रोष्टादिक, त्वं प्रथिव्या सह सम्भव एकीभवेत्यथः ॥ १॥ 

॥ इति मूत्रपूरीषोत्सममच्रन्याख्या ॥ 

अथ दन्तधावनमन्तः । 

अन्नाद्याय व्युहध्वः सोमो राजायमागमत् । 
स मे युखं भरमाक्ष्यते यशसा च भगेन च ॥ १॥ 

अन्नादयायेत्यस्याथवेण ऋषिरनु्टुप्छन्दो वनस्पतिदेवता दन्तधावने विनियोग. । 
““ओदुम्बरेण दन्तान्धावेत अन्नाद्याय ०” इति पारस्करोक्तेः । अथ मन्त्राथंः । अतिरिक्तमिति 
कारिकया हीनपदान्यध्याहय व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हदेवनस्पतेः दन्तधावनः त्वं भ्यूहध्वम् 
८८ऊह् वितकै" विपूवेः प्रसिद्धाथैः । तत्र विडनं तिडो मवन्तीतिवचनान्मध्यमपुरुषेकवचन- 
स्थाने तदीयवहुवचनम् । व्यूहस्व त्वं प्रसिद्धो भवेत्यथः । यत्तोऽयं सोमः चन्द्रमा आगमत् 
आगतवानिलयथंः । स्वां प्रतीतिशेषः । ““गम्त्छ गतौ" इयस्मादाङ्पूषुडिः प्रथमपुरुषेकवचने 
लदित्वाच्छेरडि कृते इतश्चेति इकारणोपे “टुङ्ख्ड खड ०-इत्यडागमे आड आकारेण सह 
सवणेदी्ें आगमदिति रूपं मवति । कि भूतः सोमः राजा वनस्पतोनां प्रमुरित्यर्थः। यद्रा 
राजते शोभते इति राजा शोभमान इत्यथंः। यद्वा राजा राजसूययाजीत्यर्थः । “"राजा यै 
राजसूयेनेष्टरा भवतीतिश्रुतेः । हे दन्तधावनः स भवान् वनस्पतिः मे मम सुखं प्रमाक्ष्यते 
रोधयिष्यतीत्यथः । प्रमाक्ष्यते इति “खज् शुद्धो” इत्यस्मा्टुटि सुपिङ्पयहेतिकारिकयोपघ्र 
हव्यत्ययेनारस्मनेपदे प्रथमपुरुषैकवचने रूपम् । भवान् केन मम मुखं प्रमाक्ष्यते इत्यपेक्षा- 
यामुच्यते । यरासा च (अत्र चकारः पादपूरणाथं एव ) यासा कीत्य मम मुखं प्रमाक्ष्यते 
भवानित्यथेः । तथा पुनः केन प्रमाक्षयेते मरोन च ( अच्रत्यश्चकारः समुच्चया्थं ›) सौभा- 
ग्येन च मे मम मुखं प्रमाक्षयेते भवानित्य्थ. । कस्मै प्रयोजनाय प्रमायते अन्नायाय अन्नम- 
क्षणायेत्यथंः । अनेन दन्तधावनेन यजो भग. अन्नं च मम भूयासुरित्याशंसावाक्या्थ- ।।९। 

इति श्रीदामोदरश्म॑कृते भच्रार्थचन्द्रोदयनाभ्नि वेदमनच्रभाष्ये सौचदन्तधावनमन्र- 
व्याख्यत्मकस्तृतीय. परिच्छेद समाप्त. । ३॥ 
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धु अ क 
चतुथ पारच्छदः । 

चन व 

अथ स्नानसल्त्रारस्मः । 

उरुह हि राजा अवरुणथकार् सूया पन्थामन्वे तुवाऽचं | 
अपदे पादा परति धातवेऽकरता प॑वक्ता हृद॑या व्विधंधित् ॥ १ ॥ 
नमो वरुणायाभिष्टितो व्वरुणस्य॒ पाक्ष ~-यजुरिदम् ॥ २॥ 

अथ सानसत्रष्याख्या 
अथ दृन्तधावनानन्तरं कृतस्नानस्यैव पुरुपस्य सन्ध्यातप्पंणदेवपूजादिष्वधिकारादि- 

हावसरप्राप्रं स्रानीयसन्त्रजातं व्याख्यास्यते । तत्राऽदौ तोयाऽमिमन्त्रणोऽयं मन्त्रः । तत्र 
अस्यां कण्डिकायाम् “उरूटे. हि. विघध्ित्ः इति ऋक् "नमो व्वरुणाय्या-पाशाः इतियजुः, 
इत्यनयोमन््रविवेकः । ऋष्यादिकन्त्वित्थं तद्यथा-उरु ठ. दहीयस्य शुनःशेप ऋषि 
खिष्टप्डन्दो वरणो देवता स्रानीयतोयाभिमन्त्रणे विनियोगः ! “उर ठे. हीति तोयमामन्त्यः? 
इति कात्यायनोक्तेः । मन्त्रगत उकारोऽवधारणे बोद्धव्यस्तेनायमथंः । “याजा वै राजसूये 
नेष्ठा भवति साम्राडाजपेयेन तरति सवं ठ. पाप्मानं योञधमेधेन यजेते""ति श्रतेः राजा 
अ्थीत् राजघ्ूययाजी अपामधिपतिः वरुणः उ वरण एव हि यतः यस्मात् सूय्योय (“पष्ठचयं 
चतुर्थीति वाच्यम् इति वार्तिकेनेह पष्ठ यथं चतुर्थी ) सूय्यस्य अन्वेतवे अन्वेतुम् अनुक्रमेण 
अन्वहं प्रत्यहं गन्तुम् अपदे नास्ति पदे यस्मिन् तत्तथोक्तं यत दत्तं पदं प्रतिमुद्रितं न भवति 
तस्मिन् अपदे अन्तरिक्षे उर् विस्तीणं पन्थां पन्थानं मागं चकार छरतवानित्यथैः । तस्माद 
स्माकमपि अपरद अन्तरिक्षे पादा प्रतिधातवे पादौ प्रतिधातु निक्षेपं पन्थानं मागेम् अक 
करोतु ( रोड खडः “छन्दसि टङ्छडखिरट' इतिपाणिनिवचनात् । ) अस्माकं स्वगंगमनाय 
मागं करोतित्यथंः । पन्थामित्यत्र नकारलोपर्छान्दसः । अन्वेतवै प्रतिधातवे इत्यत्र 
अवुपूबोदिणः प्रतिपूवोदधातेश्च “तुमर्थे से से °इत्यादिना करमात्तवे तवे प्रत्ययौ बोद्धव्यो । 
पादेत्यत्र तु सुपां सुगित्यादिना विभक्तेराकारश्च बोध्यः । अक इतिकरोतेर्दादित्वेन कडि 
शपि छुपे अडागमे तिप इकारखोपे धातोगणे रपरत्वे हल्डयादिना तलोपे रेफस्य विसर्गे 
च रूपं बोध्यम् । ) उत अपि च यो वरुणः हदयाविधथित् "चिच्छन्दोऽप्यर्थेः हृदयं विष्यति 
मर्मोच्चारणेन पीडयतीति हृदयवित् (नहि ति वृषीत्यादिना किबन्त व्यधौ परे हृदयस्य दीं 
हृदयावित् ) तस्य हृदयाविध. पिद्युनस्यापि अपवक्ता अपवदिता निन्दकस्यापि तिरस्कन्ती 
किमुत अन्येषां पापकारिणामित्यथंः । यतोऽस्मायिवेरणस्य पाशः अभिष्ठितः आक्रान्तः 
तस्माद्ररुणाय नमः नमस्छुम्में इत्यथे: । वरुणस्य जरृरूपपाराक्रमणेन यां अप्रीतिजौयते सां 
बरुणः नमररारेण अपनीयते ; इति मत्वा वरुणनमस्कारपूवकं जरावतरणं च्छियतेऽस्माभि- 
रित्यभिप्रायः। नमो वरुणायेति पू्वमन्तर रोषः | १। २॥ 
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ये ते बतं वरुण ये सहस्तं यश्ञियाः पाशावितता महान्तः । 
तेभिर्नोऽअद्य सवितोत चिष्णुचविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः खकः | ३॥ 
येतेरातमित्यस्य वामदेवच्छपिखिष्टप्ठन्दो लिद्ञोक्ता देवता स्नानीयतोयाऽऽखोडने 

विनियोगः। स्नानसत्रे आवत्तयेद्येतेरतम्ः इतिकात्यायनोक्तेः । अथ मन्तराथ. ¦ हे वरुणः; तव 
ये यज्ञियाः यज्ञाहोः यज्ञसम्पादिनो यज्ञसंबन्धिनो वा शतं शतसद्कयकाः पाशाः जररूपा 
तथा ये च सहसरं महस्रसंख्यकाः महान्त. खत्कृष्टा. वितताः विस्तीणीः पाशाः सन्ती तिरोषः । 
तेभिः ( पच्भ्यथे तृतीया सुपां सुपो भवन्तीति वचनात्। तत्राऽपि भिस् न भवति बहुं 
छन्दसीतिपाणिन्युक्तेः ।) तेभ्य. शतसंख्यकेभ्यश्च पाशेभ्यः सकाशात् नोऽस्मान् सविता सुवति 
स्वस्वन्यापारे जगस्प्रेसयतीति सविता सवप्रेरकः सूथ्यः उत अपि च विष्णुः वेवेष्टि सवेमिति 
विष्णुः व्यापकः परमेश्वरः विद्वे “विवे देवा द्र स्मृता इति देवगणानां मध्ये प्रतिपादनात् 
दरासंख्यकाः गणदेवताविरोषाः विर्वेदेवनामका गणदेवाश्चेतियावत् । तथा स्वकः स्वञ्चना 
संगतयो मरतः एकोनपच्चाशद्वायवः स्वकां इति प्रथगेवोपादेयाः खकः सुदीप्रयः सूर्यकिरणा 
अन्ये वा दीप्यमाना देवाः मरुतः पूर्वोक्तसंख्याविरिष्टा वायवश्च पूर्वोक्ताः एते सवित्रादयः सवे 
देवाः मुच्न्तु मोचयन्तु ( अन्तमवितो णिजर्थो वोध्यः ) प्रथक्ुवेन्तिवत्यथेः । वरुणपाशतो 
ऽस्मान्प्रथक् कृत्य तेभ्यः सकाशादस्मा्क्षन्त्वित्याशंसावाक्याथः। वरुणपारमूतानामपां यज्ञा 
हत्वं सोमयज्ञप्रकरणे वसतीवरीग्रहणग्रसङ्खं वेदे “हविष्मतीरिमाऽ आपो हविरष्मो २।5 आविः 
वासति ।' इत्यादिना सुस्पष्ठं प्रतीयते । अतो यज्ञिया पाशा इत्युक्तमिहापि । अपामगाध- 
प्रदेसे जलचरजन्तुव्यतिरिक्तसवप्राणिनां मस्ते सति पाशवद्रहुदुःखदत्वात्पारास्वो पचार: । 
अतोऽत्र पाराराब्देन अगाधजङान्येव उच्यन्ते । तस्माद्र रणपाश्पाऽगाधजख्तः स्वरक्षणम. 
स्माभि: प्राथ्येते, इत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 

समिचियानऽ आप्ऽ ओषधयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्प सन्त योऽस्मान्दरष्ठि यश्च 
व्वयद्द्िष्मः? | ४ ॥ 

प्रजापतिदृष्टमवुष्टुष्छन्दस्कं वरुणदेवतं यजुः । अस्य विनियोगश्चात्र जखादाने कात्या 
यनेनोक्तः । स्रानसूत्रे यथा ““सुमित्रियानऽदत्यपोऽञ्नलिनादायः इति । अपां वरुणदेवता- 

कत्वात्तदधिष्ठादरवरुणं प्रथयते) अतिरिक्तमितिकारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्यास्यायतेऽयं 
मन्त्रः । तथाहि-हे वरुण, त्वससादात् त्वदनुज्ञाने वत्तंमाना आप. जखानि ओषधयः फल- 
पाकान्ता: ब्रीहियवाद्याः न. अस्माकं सुमित्रिया: साधुमित्रत्वेन अवस्थिताः सन्तु भवन्तु । 
दुर्मंतरिया इत्यस्य विनियोगो देष्यं प्रतिनिपिच्चने कात्यायनेनोक्तः स्रानसूतरे यथा-द्ुर्मित्रिया 
इति दषं प्रतिनिषिश्चेत्ः इति । तथा-हे वरुणः यः रा्चुः अस्मान् द्वेषि द्वेषं करोति यं च रातं 
वयंदटिष्मः दषं छुम्मे. तस्मे उभयात्मकाय शत्रवे आपः ओषधयञ् पूर्वोक्ता. दुर्मित्नियाः दु्ट- 
मित्रत्ेन अवस्थिताः सन्तु भवन्तु । एवं वरुणं सम्प्रा्यं वयं सानं कम्मेस्तथा सति अस्माकं 
कल्याण शत्रोस्तद्ेपरीस्यञ्च सम्भवतीत्यासंसावाक्याथः ॥ ४ ॥ 

दं दिष्णुच्िचक्रमे तरेधा निदधे पदम् | 
॥॥ समढमस्य पा ~ सुरे॥ ५॥ 
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इदः विष्णुरित्यस्य मेधातिथिच्छेषिगोयत्रीछन्दो विष्णुर्देवता मदाङ्गारम्भने विनि- 
योगः । आलमेदङ्गानि भृदेदं विष्णुरिति कात्यायनोक्तेः । अथ मन्वराथः-- 

(तत्सुष्रा तदेवातुप्राविशदिति श्रतेः सवं प्राणिषु अन्तयौमिरूपेण विदातीति विष्ण 
सवौन्तयौमी सवंसाक्ची वेवेष्टि व्याप्नोति सवेमिति वा विष्णुः सवेव्यापकः परमेश्वरः त्रिवि 
क्रमावतारं कृत्वा इदं विश्वं सवं स्थावरजङ्गमात्मकं ब्रह्माण्डमण्डलं विचक्रमे विभथ्य 
क्रमते स्म आक्रान्तवानित्यथंः । कथमाक्रान्तवानित्यभिग्रत्य तदेवोच्यते त्रेधा प्रकारवचने 
धा प्रत्ययः त्रिप्रक।रेण अभिवायुसूय्यरूपेण- भूम्यन्तरिकस्वगलोकेपु पदं निदधे निहित 
वान् । भूमावभिरूपेण एकं पदं निहितवान्-अन्तरिक्षे वायुरूपेण एकं पद् निहितवान-दिवि 
सू्यंरूपेण एकं पदं निदितवान् अतस्िखो देवता अम्रिवायुसू्योख्या एव प्रधानभूता 
अन्यासान्तु देवतानामेतास्वेवान्तभोवः । अतो यस्केनाप्युक्तं “तिस्रो देवता अम्मिवायु- 
सू््यस्या” इति । पदमिति सुपां सुपो मवन्तीति पाणिनीयसत्रेण सप्तम्येकवचनस्थाने 
प्रथमेकरव चनं विभक्तिव्यत्ययेन ततोऽयमथंः । अस्य विष्णोः पद् पदे समूदुं सम्यगन्तर्हितं 
विश्वमिति रोपः । अथवा अस्य विष्णोः पदं पद्यते गम्यते ज्ञायते मुमु्चुभिरितिपदम् अद्धेता- 
ख्यं स्वरूपं विज्ञानघनानन्दमयमक्षरमित्येवं रक्षणं पदं समूद सम्यगविज्ञातमकरतात्मभि 
रित्यथंः । करिमन्निव पांसुरे टट्ोपमानमेतत् पसुरे इव रख्योडेख्योस्तथेतिस्मरणात्पांसुले 
रजस्वले प्रदेशे प्रक्षिप द्रव्यमिव तत् द्रव्यं यथा अन्तर्हितं दशनायोग्यं भवति तद्रदस्य विष्णो 
स्तपपूर्वाक्तं पदमकृतात्मभिरज्ञेयं भवतीव्यथेः । तदुक्त श्रुत्या-- “तद्विष्णोः परमं पद ठ. सदा 
परयन्ति सूरयः दिवीव चश्चुराततमिः"ति । य एवं भूतो विष्णुस्तस्य पादग्रक्षेपणेन यस्माद्धूमि 
पवित्राऽमूदतस्तदीयम्रदाऽङ्गानि स्प्रशाम इति वाक्यशेषः । मृदमङ्गेपु छिम्पाम इति भावः। 
एतत्पवित्रमृत्तिकाभ्यज्गन अस्माकमङ्वान्यपि पविच्राणि भविष्यन्तीत्यसिप्रायेणानेन मन्त्रेण 
मृदाङ्गानि सशाम इत्यारायः! अतो भ्रदाङ्गाटम्भने विनियुक्तोऽयं मन्त्र. कात्यायनेनेत्यवग- 
न्तव्यम् । ५५॥ 

आपोऽ अस्मान्परातर ->श्ुषयन्तु पतेन नो धतप्व पुनन्तु ¦ 

विवि्व ठे, हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्य ९ श्चुचिरा पतऽ एमि ॥६॥ 

अब्देवत्या ज्यवसानाऽत्यशटिदधन्दस्का प्रजापतिदृषेयमक् अस्या विनियोगश्च निमज्ने 
कात्यायनेनोक्तः । खानसूत्रे यथा “निमजेदापो अस्मानिति तथा-“उदिद्ाभ्यः इतिप्राजाप- 
त्यमेकपादं जागतं यजुः तस्य विनियोगश्चोन्मल्ने कात्यायनेनोक्तः । सनानसूत्रे यथा-“खरात्वो 
दिद्ाभ्य इत्युन्मञ्यः इति । “'तमिद्रभं प्रथमं द्घ्रऽआपो यत्र देवाः समगच्छन्त व्विेइति 
श्रतेरपां मावत्वं श्रतिप्रसिद्धं तस्मादिह एवमुच्यते यक्किर मातरः मिमते इति मातरः जगनि 
म्मौत्रय. सवेप्राणिनां जीवनहेतुत्वान्मादृवत्पाख्यित््यो वा आपः अस्मान् यजमानान् शुन्ध 
यन्तु “शुन्ध शुद्धौ" शोधयन्तु अपहतिनिवारणेन अस्मान् पवित्रोक्ुवेन्त्वित्यथः । तथा 
घृतप्वः ““ृतमिव्युदकनामेति निघण्टुः ““घृ क्षरणे, जिघर्ति क्षरती तिघृतं तेन घृतेन क्रित- 
जेन पुनन्तीति घृतप्वः घृतं हि अपां परमं तेजः पवित्रं च तथा च श्रुतिः “तद्व सुपूतं 
यं घृतेन पुनन्तीति घृतप्वः जछूदेवताः घृतेन क्षरितजरेन नोऽस्मान् पुनन्तु दुरितनिवा- 
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रणेन श॒द्धीक्कन्वन्त्विति भावः 1 किञ्च हि यस्मात् देवीः ८ दिव्यन्तीति देव्यः इति प्राप्रे बा 
छन्दसीति पूवसवणेदीघें देवीरिव्येवं भवति ) देवी' देव्यः द्योतमानौ आपः स्वभावत एव 
विग्धं सवे रिप्रं ( र्पो सिप्रिमिति पापनामानी भवतः” इति यास्कः । ) रिप्रं पापं प्रवहन्ति 
प्रकषण अपनयन्तीत्यथेः । तस्मादापो देव्यः जछखृदेवताः ममापि सवं पापं दृरोङ्कवेन्त्विति 
वाक्य रोषः । तस्मादहमपि आसु अप्सु स्नात्वा स्नानेन शुचिः शुद्धः सन् तथा आपूत 
आसमन्ताद्धावेन पूतः आचमतनेन अन्तरतोऽपि शुद्ध. सन् इत् इदेवाथे" सखानाचमनाभ्यां 
बहिरन्तरतश्च शुद्धः सन्नेवेत्यथः । आभ्यः अद्यः सकारात् उदेमि उद्रच्छामि ( व्यवदहिता- 
श्येति पाणिनीयसूत्रेण उदिव्युपसगंस्य एमीति व्यवहितेनाऽपि च्ियापदेनात्र सम्बन्धं; । ) 
सानेन बहिः ञुद्धः आचमनेन अन्तः युद्धो भूत्वा जकान्निगेच्छामि । जख्देवताप्रसादा 
न्मम नात्र किञ्चिदमङ्गरमिति हदि निध्ित्य निमञ्योन्मञ्य स्नानं विधाय जलद्रहिगच्छा- 
मीति भावः ॥ &॥ 

मानस्तोके--इति रातरुद्रियप्रकरणोऽग्रे व्याख्यास्यते । तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । मानस्तोके इत्यस्य 

विनियोग. सवङ्गगोमयोपकेपने कात्यायनेनोक्त । स्ञानसूम्रे यथा --“गोमयेन विलिम्पेन्मानस्तोके इति? ॥९॥ 

इमं मे व्वर्ण् शरुधी हवगरया च मृदय । 

त्वामवस्युराचके ॥ < ॥ 
वरुणदेवत्या गायत्री श्ुनःरोपदृश्र्यमक् । इमम्मे, तत्त्वा, त्वन्नो अभ्रे सत्वन्न अप्र 

इति चतस्रणामृचा विनियोगस्त्वमिपिच्छने काव्यायनेनोक्तः । स्नानसूत्रे यथा ततोऽभिषिच्छे- 
दिमम्मेव्वरणेति चतश्चभिः । हे वरुणः स मे मम इमं हवमाह्ानं श्रपि शरणु। श्रश्रणप्- 
करबरभ्यरछन्दसीति पाणिनीयसूत्रेण देर्धि. । अन्येपासपीति संहितायां दीघेः। च पुन 
हे वरण, अद्या (निपातस्य चति संहितायां दीघ: ।) अद्य अस्मिन्दिनि आमडय अस्मानिति- 
दोषः । “मड सुखने” आसमन्ताद्धावेन अस्मान् सुखय कालान्तरं नापेक्षणीयमित्यथैः । 
कुतश्चिदित्यारशङ्कयाह । हे वरुणः यतोऽहं अवस्युः अवनमवः पाटनम् “अवतेरसन् प्रत्ययः 
तदिच्छतीति अवस्युः ( सुप आत्मन क््यजिति क्यच्प्रत्ययस्ततश्च क्याच्छन्दसीति 
उग्रत्ययः ) आत्मनो रक्षणमिच्छन् त्वाम् आचके कामये “आचक इति कान्ति कम्मे" तियास्कः 
कान्तिरिच्छा त्वामिच्छामीत्यथेः । अतोऽस्मानदयेव सुखय न काडान्तरपेक्षा कत्तव्येति 
मावः ।॥ ८ ॥ 

तछा यामि ब्रह्मणा व्वन्दमानस्तदा शास्ति यजमानो हवभि-। 
- अहिडमानो व्वरुणेह बोद्धयर श 2, समान् आयः भरमोंषीः ॥ 

वरुणदेवत्या च्रिष्टुप् शुन शेपदृष्टा ऋगियम् । विनियोगश्चास्य “इमम्मे” इत्यत्रेव 
प्रदरितः पृवंमेव । तच्वेत्यत्र व्यत्ययो बहुरमिति पाणिनीयपूत्रेण हरो व्यत्ययेन यकार- 
स्थाने तकारे कृते तदित्येवं भवति । अतोऽत्र तच्छब्दो यदर्थो बोद्धन्यः तदाशास्ते इत्यत्र 
तच्छब्दश्रवणात् । 

अथ मन्त्राथः । ह वषण, यजमानः यज्ञकत्च पुरुष. हविर्भिः द्तेधरुपुरोड़ारा 
दिभि. यत् धनपूत्रादिकमारास्ते कामयते इच्छतीयथेः । यत्कामः सन् तुभ्यं हवींपि दनत्ते। 

२ 
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अहमपि सानकन्तौ पुरुपः व्ह्यणा त्रयीलक्षणेन वेदेन बन्दमानः सां स्तुवानः स्तुवन् सन् 
तदेव धनपुत्रादिकं त्वात्वा यामि याचामि तत् धनपुत्रादिकं मद्यं त्या दीयतामिति तवां 
प्राथेयामीत्यथे । ( यामीति याञ्चा कस्मेसु पठित इति यास्क. ) । किञ्च हे उरुरांस, शंसनं 
दीसः स्तुतिः “शंस स्तुतौ" उरुः महान् शंसः स्तुतियस्य स॒ उरुरंसः तत्सम्बुद्धौ हे उरुशंस 
बहस्तुते, उह अस्मिन् स्थाने अहे मान. हेडते क्रुध्यतीति हेडमान" न हेडमान अहेडमान 
अक्रधः प्रमन्नो मूवेव्यथ, । बोधि बुद्ध्यस्व त्व मदभ्यथनामितिशेपः। अनुजानीहीत्यथंः । 
बुध अवगमने! इलयस्माह्धण्मव्यमपुरुपकवचने सेद पिचेति सेह्योदेगे हद्लम्योहेर्धिरिति हेध्यो 
देरो वाच्छन्दसीति पाणिनीयमूत्रेण हेरपित््वाभावे गुणे छान्दसत्वाद्ररोपे बोधीति रूपम् | 
बुध्वा नोऽ्माकमायुर्जीवनं मा प्रमोपौ मा चोरय ( सुप स्तेये छुड् (न समाडयोगेः इति 
पाणिनीयसत्रेण अडमावप्रतिपेधः। नोऽस्माकसित्यत्र सुपां सुपो सवन्तीति पष्ठया एकव चन- 
स्थाने वहुवचनम् ) ममायुमां खण्डय पृणमायुमद्यं देदीत्यथं' । आत्मनो गुरुत्वात्पूजाथं 
बहूव चनं भायौपुत्राद्यपेक्षया वा तत्पक्षे नोऽम्माकमायु्जीवनं मा प्रमोपीः मा अव खण्डय 
मा विनाशय पृणेमायुरस्मभ्य देहीत्यांगयः ! एवं वरुणं सम्प्राध्यं य' स्ञाति तस्य वरुण 
प्रसादात्पूणमायुभवतीत्यवगन्तव्यम् | ९ ॥ 

त्वन्नोंऽ यग्रे उ्रसणस्य चिवद्रान्देवस्य् देडोऽमवयासिसीष्ठाः । 
रिषो व्वहितमः शोश्च॑चानो व्विवा द्रेपारुसि पुग्ध्यस्मत् ॥ १० ॥ 
अ्निवरुणदेवत्या च्रिष्रप् वामदेवदष्रा ऋगियम } अस्या अपि विनियोगः “इमम्मे"? 

इत्यत्र पूवमेवोक्त. । तिस्रो देवता अिकायुसूय्याख्या इति निस्त देवतकाण्डे सविरोप- 
सुक्तवान्यास्काचाय्येः । ततर अभ्नचंद्यपि भूमिस्थाना देवता तथाप्यत्र माध्यमिक वैदयुतानल- 
मेवाभिरक्षीक्रत्य अम्नि प्रत्युच्यते अगु तस्य सत्त्वात् । तथादि-हे अरे जलान्तर्ग॑तवलहे, 
त्वं नः अस्मान् स्रानकत्तृन् प्रति देवस्य दीव्यतीति देव तस्य देवस्य टुतिरतुतिक्रीडादि 
युक्तस्य वरुणस्य हेड. “हेड इति क्रोघनामेति निघण्डु ” हेडः क्रोधम अवयामिसीष्ा 
निवत्तेय ध्यसु उपक्षये' अवपूवेस्य णिजन्तस्यास्याश्ीकिडि रूपम् । स्नानकारे यदस्माभि 
जंरातिक्रमणं छतं तल्ननित यदस्मान्प्रति वरुणस्य हेडः क्रोधः समजनि तञ्िराक्रत्तं त्वां 
वयं प्राथयामः, तच् इटित्येव वरुणक्रोघमपनय दूरीकुवित्यथः । किञ्च हे अप्रः विद्वान् 
वरुणक्रोधापनयनस्वीयसामथ्यं जानन् यजि अतिशयेन यष्टा यजि ८ तुरिषेमेय 
स्विति वचो रोपः ) यष्टतम. यागातिरय उत्तम इत्यथ. । तथा वहतम वहतीति वहिः 
अत्यन्तं वहिवहितमः हविषां चश्पुरोडाशादीनां बोढा इत्यथैः । तथा शोशुचान. अत्यन्तं 
शोचते दीप्यते इति शोशुचानः ८ रांचतेयंउन्ताच्छानच्य्रव्ययः ) शोशुचान. हविपा रनत्त- 
रोत्तरं देदीप्यमान इत्यथः । एवं भूतस्त्वं विश्वा ( निशब्दो बहृरमिति प्रातिश्चाख्थसूत्रेण 
निरोपे विश्वा इति यद्वा शेरछन्दसीति विश्वशब्दात्परस्य शेछोपि प्रत्ययलक्षणेन “नपुंसकस्य 
खच” इति नुमि (सवेनामस्थाने चः इव्युपधाया दीघं (न लोप प्रातिपदि कान्तस्थेतिः 
रोपे “विश्वा इति ) विश्वा अर्थात् विश्वानि स्वीणि द्वेषांसि दौ मौम्यानि अस्मत् अस्मत्तः 
सकाशात् प्रमुमुगिव प्रमुच् दूरीङकर ८ सुचेव्यैत्ययेन रापः टुः । ) अमर्दवयजनं हविवै- 
हनश्च श्रुत्याऽभिहितं “'होतायक्षदभ्निशसिवष्टकृतमयाडभिरिनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामा- 
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नीतिः ““आदेवान्वक्षि यक्षि चेतिः" जङातिक्रमणजन्यवरुणक्रोघापनयनाथेसचि स्तुत्वा 
# (^ रि स् € + 

यः लानं विधत्ते तस्याग्निप्रसाद््ररणक्रोघजन्याऽशेषारिष्टशान्तिपृक्घकं सकर्मनोरथसि- 
द्विभेवतीत्यभिप्रायेण चलाने विनियुक्तोऽयं मन्त्रः कात्यायनेनेत्य वगन्तव्यम् | १० ॥ 

ससखन्नो|ऽ अगरेऽवमो भवोती नेदिष्ठोऽअस्याऽ उषसो व्युष्ट । 

अवंयक्ष्व नो व्वस्णण्ट. रराणो व्वीहि मृडीक ट, सुहवोंनऽएपि ॥११॥ 
अभ्रिवरुणदेवस्या त्रिष्टुप् वामदेवदृष्टा छगियम् ! अस्या अपि विनियोगः ( इमम्मे ) 

इत्यत्रेव पूवमुक्तः । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादिह तच्छब्द्श्रवणायच्छब्दोऽध्याहन्तेव्यः । हे अपन; 
यस्त्वं दाहपाक्प्रकाशरस्माननुगृहन् सबेदाऽस्मद् गृहे वत्तसे इति रेपः । स त्वम् अस्याः 
उपस. प्रात'कारप्य व्युष्टौ समाप्रौ अस्मिन्नेव दिने उती ञत्या अवनेन नः अस्माकम् 
अवम अवतीत्यवमः अवतेरमप्रत्ययः रक्षक पाख्कः नेदिष्ठ: अत्यन्तमन्तिको नेदिष्ठः 
( अन्तिकबादृयोर्तँदसाधाविति इठे परे नेदादेशः ) अन्तिकतमः समीपतमश्च भव । तथा 
हे अभ्रे, रराणः (रमु कीडायामित्यस्माच्छानच् प्रत्ययः) रममाणः कौडमानसूव नः अस्माकं 
कल्याणाय वरुणम् अवयक्षव (अव पूर्वायजतेर्छोटि शपो छ् ) अवयज वर्णच्च यष्ट 
मृडीक सड सुखने सुखकरे अथात् अस्माकं हवि. वीहि ( वेत. खादनाथस्य रोणूमध्यमेक- 
वचने सेद्यपिच्चेतिद्यादेरो रूपं भवति । ) अस्माक हवि. चरुपुरोडारादिकं मक्षय । पञ्चा- 
च्नरोऽस्माकं कल्याणाथं सुहवः स्वाह्वानश्च एधि ८ अस्तेर्छाण्मध्यमैकवचने ध्वसरेद्धावभ्यास- 
ोपश्चत्येकारः आभीयत्वेन एत्वस्यासिद्धत्वाद्धर्धि.; श्रसोरित्यछ्कोपञ्चवोध्य. ) रोभनाह्वानश्च 
भव । एवं तलसाद्ररुणयजनट्वाराऽस्माक सवौभीष्टसिद्धिमे विष्यति अतस्त्वां सम्धाथ्यं स्नानं 
करिष्याम इत्यभिप्रायः ।॥ ११॥ 

मापो मोषधीरिं 2े° सीर्ाश्नो। धाश्नोराजंस्ततो। व्वरुणनो यञ्च । 
यद्ाहुरग्डन्या इतति वरुणेति शपामहे. ततोँ बरुणनो भ्ुञ्च ॥ १२ ॥ 
अस्याः कण्डिकायाः पूवोद्धं प्रजापतिदष्टं वरुणदैवतं यजु्यं तत्र प्रथमस्य याञ्ुपी 

गायत्रीच्छन्दो द्वितीयस्य स्वराट् साश्नी गायत्रीच्छन्दोऽवगन्तन्यम् । उन्तराद्धं यदाहरिति 
प्रजापतिदृष्ठा वरुणदे वत्या गायत्री अवसानहीना ऋक्व । तत्र अग्न्या इत्यत्र इयादिपूरण 
इति पिङ्गकछन्द् सूघ्ेण व्यूहेन पाद्पूरतिज्ञंया गायत्या अष्टाक्षरपादत्वात् । मापः-उदटुत्तमं- 
सुखन्त्ववभरथेति सन्त्रचतुष्टयस्य च विनियोगो निमञ्नोन्मज्नन एव कात्यायनेनोक्त. । स्रान- 
सूत्रे यथा- माप उदुत्तम मुञ्चन्त्ववश्रथेत्यन्ते चेतन्निमच्योन्मज्यः'इति । अथ मन्त्रार्थः हे 
जराधिष्ठात वरुणः त्वम् अस्मत्छ्लानपानयोम्याः अपः जखानि तथा अस्मद्धक्षणयोभ्याः 
ओषधी्रह्यादयाश्च मादिसीः मा विनाशय । अरे तच्छब्दश्रवणाद्यच्छन्दोऽष्याहर्तज्यः । 
तथा पुरा वरुणेन राजसूय यागः कृत. । अतएव वरुणः राजेव्युच्यते । राजसूययाजी राजा. 
भवतीति शरुत्यभिहितम् । तथा च श्रुतिः “राजा वे राजसूयेनेष्ा भवति सम्रोङ्खाजपये- 
नेति । अतएवसुच्यते हे राजन् राजमूययाजिन् › हे वरुणः यस्मायस्मात् घान्नः धानः घाम 
ररमो गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोरिति” हैमचन्द्रकोजञादौ दर्शनात् धाम कब्दः स्थानवाची 
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त्वदीयपाशसमन्विदात् यस्मात् यस्मात् स्थानात् वयं बिभीमस्तस्मात्तस्मात् स्थानात् न 
अस्मान् मुञ्च मोचय । यदाहुरिसयस्यार्थो यथा--अर्घन्या इति गो नामेति” निषण्टुः | 
हन्तुमयोभ्याः अग्घ्याः गावः सदेव पूजनीया इति वेदस्मृनिलोकवाक्यानि यदाहुः वद्- 
न्तीत्यथेः । हे वरुण, वथंतु इति शपामहे इति करणमच्र पूर्वात्ताथप्रदशनाथं या हन्तुमयोग्या 
अवध्या गाव इति वेदस्मरतिखोकवाक्यानि कथयन्ति तदतिक्रम्य ताः अघ्न्या: गाः वयं 
रापामहे, रापतिर्िसाथे' अर्थात् हिस्म. । अन्यथाऽपि सवाौन्प्रति श्ङ्गादिना हूत्कारकरण- 
मिति गोस्वमावः ताटखापराधसच्वे वयं गुडादिना अहिस्या अपि ताः ताडयाम इत्यभि- 
प्रायः ! तत्तः तस्मात् गोहिसाजनितपापात् गोताडनपापादित्यथं नः अस्मान् सुख मोच- 
येत्यथः । एवं वरुणप्राथनापूवकं स्नाने कृते स्रानकतेणां गोवधादिपापराहित्यं निष्पाप- 
स्वाप्सुखच्च भवतीयमिप्रयेणास्य मन्त्रस्य खाने कात्यायनेन विनियोगः प्रदरित इत्यव. 
गन्तव्यम् |} १२॥ 

उदुत्तमं वरुण पारं गस्मदवाधमं च्िम॑द्धयमे० श्रथाय । 
अथावयमादित्यवरते तवानगसोऽअदिंतये स्याम ॥ १३॥ 

वरुणएदेवत्या त्रिष्टुप् श्चुनःरोपटष् ऋगियम् । अग्या विनियोग्रतु माप इत्यत्रोक्तः | 
उदित्युपसर्गोऽववि एतावपि च श्रथयस्यनेन सम्बध्यन्ते छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्चेति पाणि- 
नयुक्तेः । हे वरुण, सवम् उत्तमम उपरितनम् उध्वंरिथतं शिरःप्रदेशे स्थापितं पाशं जलरूपम् 
अस्मत् अस्मत्तः सकादात् उच्छथाय उनच्छथय उत्कृष्य विनाशयेत्यथः । श्रथ हिंसायाः 
मिलाण्णिचि हस्वः लोटि मध्यमैकवचने रूपं श्रथायेति संहिताया दीघरद्ान्दसः । तथा 
च हे वरुण, अधमम् अधस्तनम् अधोदेशे स्थितं पाद्प्रदेशे स्थापित पाश्चं जलरूपम् अस्मत् 
अस्मत्तः सकाशात् अवश्रथाय अवश्रथय अस्मत्तोऽवकरृष्य अवाचीनं कृवा विनाशयेत्यथ' । 
तथा च हे वरुणः, मध्यमं मध्यस्थं मध्यप्रदेशे स्थापितं पां जखरूपं अस्मत् अस्मत्तः सका- 
शात् विश्रथाय विश्रथय विशेपतया धीरस्य विनाशयेत्यथेः । तथा सति हे आदित्य, 
अदितेरपत्य पुमानादित्यस्तत्सम्बुद्धौ हे आदित्य, अदिति पुत्र; हे वरुणः अथ पारात्रय 
विनारानन्तरम् अनागसः अनपराघाः निष्पापाः चयं तव व्रते तवानुएानकम्मणि वत्त- 
मानाः सम्तः अदितये स्याम अदीनताये भवाम दीनराहित्यमेव सुखकारणं सुसिनी 
भवेमेत्यथेः। व्रतमिति कमेनामेतिः निघण्डु. । एवं वरुणं स्तुरवा ये सानं विदधते तेषां 
पापरादित्यं सवंसोख्यञ्च भवतीत्यभिप्रायेणेव स्नाने विनियुक्तोऽयं मन्त्र इत्यनुसन्धेयम् ।१३॥ 

मुञ्चन्तु मा ॒बापृर्थ्याद्थो व्वरुण्यादृत । 

अथों युपस्य् पड्ैशार्सवेस्पादेव किल्विपात् ॥ १४॥ 
अब्देवयांऽनुषटुप् बन्धुदष्टेयमृक् । अस्या अपि विनियोगस्तु माप इत्यत्रोक्तः । स्नानः 

प्रकरणवश्चादिह आपः इति कत्तपदमध्याहत्तेव्थं ततोऽयमथः । आपः जखानि ₹शपरथ्यात् 
रापथे भवं शपटथ्यं तस्मात् शपत्थ्यात् शपथनिमित्तात पापात् भां मां मुञ्चन्तु मोच 
यन्तु । अथोऽपि च वरुण्यात् वरुणे भवं वर्ण्यं तस्मात् वरुण्यात्् वरुणापराधनिमिन्तात् 
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पापात् मा मां मुञ्चन्तु मोचयन्तु । उत अपि च यमस्य यमसम्बन्धिन. पड्वीशात् पड्वी 
राशब्दो बन्धनवाची यमबन्धननिमित्तातापात् मा मां मुखखन्तु मोचयन्तु प्रथक्कुव्वन्तु । 
अथो अपि च सर्वस्मात् देवकिल्विपात् दे वाऽपराधनिमित्तात्पापान्मा मां मुज्नन्तु मोच- 

तु । यथा वयं सवेथा निष्पापा भवेम तथाऽऽपः द्ुवेन्रिवित्यथंः । अपां नरसूतुत्वान्न 
रस्य च सवेपापक्षयकन्तत्वादेव तत्सूनुभूता अपः सम्प्राथ्यं ये स्नानमाचरन्ति तान्नि 
ष्पापान्कृत्वाऽऽपः संखीक्वन्तीत्यादायेन स्नाने विनियुक्तोऽयं मन्त्रः कात्यायनेनेत्यव- 
गन्तव्यम् । ९४॥ 

अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पणः | 

अवद्ैरहवद्तमेनोयासिषमवुमच्येम्मैयङृतेपुरुरावणोदेवरिषस्पाहि ॥ १५॥ 

अवभ्रूथयज्ञदेवतं प्रजापतिरप्रं अष्टचत्वारिशदक्षरत्वात् बाद्यनुष्टप्छन्दस्कं यजुः । 
अस्य यजुषो विनियोगस्तु “'मापःइयनत्रोक्तः। अवाचीनानि पात्राणि जरमधभ्ये भियन्ते 
यस्मिन् यज्ञविरोषे सोऽयमवभ्रथः । तत्सम्बुद्धौ हे अवथरथ, यज्ञ, तथा दहु निचुम्पुण, 
“व्चुप मन्दायां गतौ” नितरां चोपति मन्दं गच्छतीति निचुम्पुणः ( उणुप्रत्ययो मुमागमश्च ) 
तव्सम्बुद्धौ हे निचुम्पुण, मन्दगते, यद्यपि त्वं निचेरुः असि नितरां चरतीति निचेरु 
नितरां गमनशीखोऽसि रथाप्यत्र निचुम्पुणो भवेतिशेष. । मन्दगतिभेव कुतो मन्दगतिभ- 
वामीति चेत्तत्ोच्यते अवदेवैरिति। तत्र अवेत्ययमुपसर्गो यासिपमिति क्रियापदेन सह 
सम्बध्यते । हे तथाविधावभ्रथाख्ययज्ञ, देवेर्योतनात्मके प्रकारामाने' अस्मदीयैरिन्द्रियै 
देवछृतं देवेषु हवि-स्वामिषु छृतं यदेनः पापं तत् देवछतमेनः पापम् अवयासिषं 
जलेऽहमवनीतवानस्मि । तथा म्यंमनुष्येरस्मत्सहायभूतेच्छेत्विगिमियजकेर्हो्रादिभि 
मत्येकृतं मत्यषु यज्ञदशनाथेमागतेषु मनुष्येषु छृतं यदवज्ञारूपमेन. पापं तत् मत्य्रतमेन 
पापम् अवयासिषं जलेऽहमवनीतवानस्मि । इदमस्मत्यक्तं पापं यथा त्वां न व्याप्रयान्न 
परप्तुयात्तथा त्वं मन्दं गच्छेत्यमिप्रायः । तथा च हे देवः दयुतिस्तुतिक्रीडादियुकतः हे अवभृथ 
यज्ञ विशेपः पुरराव्णः पुरुराब्दो बहूुवाची रा दाने पुरुबहु विरुद्धफटं राति ददातीति 
पुरुरावा बहूविरुदफर्दाता तस्मात् ( “अतो मनिन्कनिव्वनिपश्चे"ति वनिप् प्रत्ययः । ) 
तादृशात् रिपः ( “रिप हिसायामि?त्यस्माक्किप् प्रत्ययः । ) रेवतीति रिट् तस्मात् रिप 

वधात् पाहि रक्ष अस्मानिति रेपः । अवभ्थस्नाने अमुं मन्त्रं पठन् जङे यजमानो निम- 
ञ्जति अतोऽत्रापि स्नानकम्मणि कात्यायनेन विनियुक्तोऽयं मन्त्रः। एवमवश्रथाख्यं यज्ञ- 
विशेषं तदधिष्ठाद्देवं सम्प्राथ्यं ये स्नानं विदधते तेपां पापराहित्यं सवं सुखच्च 
भवतीत्यभिप्रायः । १५॥ 

क भ 

आपोदिष्ठेति तृचं सन्ध्याप्रकरणेऽम्रे व्याख्यास्यते । विनियोगस्तु आपोहि ठचमिद 
मापः हविष्मतीः देवीराप इतिद्रे अपोदेवा द्रुपदादिव शन्नो देवीरपा ‰^ रसमपोदेवीः पुन- 
न्तुमेति नव चिततिमेति त्रयोविरदातिमन्त्राणां दभः पावने विनियोगः कात्यायनेनोक्त. । 
सरानसूत्रे यथा “दभः पावयेदापोदहिपठेति तिखभिरिदमापो हविष्मतीदवीरप इति द्वाभ्या 
मपोदेवा द्रुपदादिव शन्नोदेवी रपा %८ रसमपोदेवीः पुनन्तुमेति नवभिश्ित्पतिमंति? । 
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इदमापः परवहता व्यश्च मश्च यत्। यचांभिदुद्रोहानुतं यच शेपेऽअभौरुणस् 
आपो मा तस्मादेनख८ पवमान युश्चतु ॥ १६ ॥ 

अब्देवत्या तयवसाना महापंक्तिः प्रजापतिदृषेयमृग् । अस्या विनियोगस्तु आपोहि- 
छरेयन्नोक्तः । हे आपः यूयमिदं पापं प्रवहत मत्तः सकाश्चाहर नयत । इदमस्तु सचिकरष् 

प्रयोगो भवति । इदं प्रत्यक्षं यक्किञ्िन्मदीयं पापं तदरीकरुरुतेत्यथं- । यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वा- 
दयच्छब्दश्रवणान्तच्छब्दोऽध्याहतेव्यः । यच्रु अवद्यं अवदनीयम् अभिश्यापादि यच्च मलं 

शरीरखगनं प्रसिद्धं तच्च तदपि यूयं प्रवहत अपनयत मत्तो दूरं नयत । किञ्च यच अहम् 
अनृतम् असत्यम् उक्त्वा मिथ्या भाषणं कृतवेयथंः अभिदुद्रोह द्रग्धवानस्मि “द्रुह जिघां- 

सायाप यच्च अहम् अभीरणं बिभेतीति भीरुः न भीरुः अभीरुस्तम् अभीरुणम् अनपराधि- 
नम् रेपे रापितवानस्मि । यो हि अनपराधी स एव न बिभेति यस्तु अपराधी सतु बिभेत्येव 
एवम् अनपराधिनं प्रति यन्मयाभिज्ञापो दत्तस्तस्मादे नसः पापा मा मां यूयं मुच्वतेतिरोषः। 
पवमानश्च सुञ्चतियस्यान्तिमपादस्य पवमानो देवता पवमानश्च वायु (पवमानः प्रभञ्जन? 
दयमरसिदोक्ते. ! सस्छरतमन्यदपि यक्किञ्िः्पापं तस्मात्पापात् पवमान. प्रभञ्जनो वायुमा 
मां मुञ्चतु प्रथक्रोत्ियथंः । एवमनेन मन्त्रेण य॒ स्नाति तस्य स्नातु. पुरपस्य अपां वायोश्च 
प्रसादा्पापराहिव्यं सुखप्रसाधनञ्च निश्ितसेव् भवतीस्यभिप्रा्णेव स्लाने विनियुक्तोऽयं 
सन्नः कालयायनेनेत्यवगन्तय्यम् ॥ १६ ॥ 

हविष्मतीरिमाऽञआपों हविष्पा २॥5ऽ आ्िवासति। 
५ 1 [8 ॐ © , 

हिष्पान्दबोऽअध्वरो हविषी २।॥ऽ अस्तु सूय्ये -- ॥ १७॥ 
लिन्लोक्तदेवलयाऽनष्टप् प्रजापतिटृष्ेयसग । अस्या अपि विनियोग आपोदिष्ठेत्य- 

तरोक्त. । हविष्मानिति विदोपणपद्श्रवणाद्विरोष्यपद् यजमान इत्यध्याहन्तेव्यं ततोऽयमथं; 1 
हविष्मान् हविषा संयुक्तो यजमान. हविष्मतीः हविषा संयुक्ता इमा जपः सुपां सुपो भव- 
न्तीति द्वितीयाबहुवचनस्थाने प्रथमावहुवचनं विभक्तिव्यत्ययेन ज्ञेयं अपः जरानि 
आविवासति ८ विवासति परिचयौथेः ) इति यास्कोक्तं परिचरतीदयथ । यत्र वे यज्ञस्य 
रिरोऽच्छियत तस्य रसो द्रुत्वाऽपः प्रविवेशे"ति श्रतेरपां हविष्मत्वम् । (“अहरहः स्वाह 
कुय्योदन्नाभावे केन चिदाकाषछठादि'ति गृह्यकारोक्तयंजमानस्याऽपि निव्यहोमकत्तसाद्धविष्म- 
त्वम् । अतएव हविष्मतीरिमा आपो हविष्मानिति दृश्यतेऽस्मिन्वेदमन्त्रे इति तु स्मान्तंपक्षे 
ऽलुसन्घेयं, श्रोते त्वन्यदेव हविष्मत्वनिमित्तम् अग्नीषोमीयस्य वपामाजेनान्ते वसतीवरी 
ग्रहणमियादि कात्यायनोक्तेः। एवं देवः द्योतमानः वेदमन्त्रैः सम्पादितत्वास्मकाशमान 
अध्वरः यागोऽपि स्वशरीरनिष्पत्तये हविष्मानस्तु हविपा संयुक्तो भवतु आभिः हविष्मती 
भिरद्धिरियथंः । किच्च सूर्योऽपि देवः हविष्मानस्तु हविषा संयुक्ते भवतु यजमानस्य फर 
दानाय तृष्त्यथेच्वेति शेषः । “एतस्मे वे गृहाति य एष तपतीति श्रुतेः सूर्यस्य हविष्मतवं सु 
स्पष्टम् । “य एव समन्रक स्नाति तस्यापां प्रसादात् त्रीहियवाज्यादिहविष्मत्वं यज्ञछत्तेत्वश् 
सम्बद्धेते निधितमेवेयमिप्रायेणास्य मनस्य लाने विनियोगः कालयायनेन प्रदर्चित इत्यनु 
सन्घेयम् ॥ १७॥ 
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देषींरापोऽअपान्नपाद्योवऽडर्मिरैविष्यऽदन्दियावन्पदिन्तमः । 
तं॑देवेभ्योरेवत्रादन्तद्युक्रपेभ्यो येष मागस्थस्वाह। ।॥१८॥ 

अब्देवत्या पङ्कः प्रजापतिदृष्टा छगियम्। अस्या अपि विनियोगः आपोहिषठेयघरोक्त. । 
दीच्यन्तीतिदेव्यः इति प्राप्रे “वाछन्दसीति” पूवेसबणदी्घे सति देवीरित्येवं मवति तथा 
हि-हे आपोदेवी, आपोदेव्यः, ह विष्यः ह॒विर्योम्यः यज्ञिय इति यावत् तथा इन्द्रियावान् 
इन्द्रः आत्मा तस्य इदम् इन्द्रियं वीय्यं तदस्यास्तीति इन्द्रियवान् इन्द्रियावानिलयत्र “मन्त्र 
सोमाखवेन्द्रिये"ति मतौ परे इन्द्रियराब्दस्य छान्दसो दीघं । पीत. सन् इन्द्रियवीय्यंबद्धि- 
कारी इति यावत् मदिन्तमः मदयतीति मदी अतिरयेन मदी मदिन्तमः ( नाद्धस्येतितमपि 
नुडागमः) अलन्तहषेकारी तपयितृतमः इति यावत् एवं भूतः व॒युष्माकमपां नपात् नपा- 
तसंज्ञकः अपत्यरूपो य ऊर्मिं अप्संघातः कष्ठो देवत्रा ( देवमनुष्येदयादिना चा प्रययः ) 
देवान्प्रति यायी गमनशीखोऽस्ि देवत्रा देवान्प्रति यायिनं तमूमिं श्ुक्रपेभ्यः शुक्र इद्युपल- 
क्षणं श््॒रादीन् सोमग्रहान् पिबन्तीति शुक्रपाः शुक्रं शुद्धं दीप्रं सोमं पिबन्तीति श्युक्रपा इति 
वा तेभ्य. ञुक्रपेभ्य. शुक्रादिध्हपानकचरेभ्यस्तेभ्यो दे वेभ्यो दत्त प्रयच्छत । केभ्यो देवेभ्य इूयपे- 
क्षयामुच्यते हे आपः, येषां देवानां यूयं माग स्थ सुपां सुपो मवन्तीति प्रथमावहुवचनस्थाने 
प्रथमेकव्चनं मागः स्थ मागरूपा सवथ तेभ्यो देवेभ्यस्तथाविधं स्वीयमपयरूपमूमि प्रय- 
छतेयथं । ण्वमनेन मन्त्रेण य. शाति तस्येद्ियवीय्यं वद्धेते सवेतोमावेन वृप्रिश्च नितसं 

मवतीलयमिप्रायेणेव अस्या अपि ऋचः स्नाने विनियोगः कात्यायनेनाभिहित इति 
बोद्ध्यम् ।} १८ ॥ 

कार्थिरसि समुद्रस्य त्वाऽकषित्याऽउन्नयामि । 
समापोऽअद्धिरग्पत समोषधीभिरोष्धीर् ॥ १९ ॥ 

आञ्यजर्देवयाऽनुष्टुप् प्रजापतिटष्टा छऋगियम् । अस्या अपि विनियोग आपोदहि 
ष्टेयघ्रोक्तः । अपामन्तगेतं रसाख्य यद्रव्यं तद्धक्षणेनेव क्षीरो्पत्तिः क्षीरस्येवातञ्चनमावेन 
द्ध्युत्पत्तिः दध्रो मन्थनेनाग्योसत्तिः । एवं जछान्तगंताञ्यभावभ्रुपलक्ष्य सानकत्ताऽऽञ्य- 
पदाथं प्रति वक्ति यत् हे आञ्यपदाथं, स्वं कार्षिरसि कषेतीत्येवंरीरखः कार्पिः अन्तगेतद्म- 
छापनेताऽसि । तदाह तित्तिरि ““कार्पिरसीव्याह रामटमेबासामपप्टावयतीःति अथवा हे 

आज्यपदाथं, त्वं कार्पिरसि आदृष्टोऽसि देवतया मक्षितोऽसीव्यथंः सूय्यदेवता स्वररिम- 
जारेजकगतं रसाख्यं पदाथं क्षति वषासु च भक्षितं तदेव रसाख्यं द्रव्यं बरृष्द्वारा भूमो 
निक्षिपति तस्माद्धूमिगतरसद्रव्यात्तणाद्युतपत्तिस्तृणादि भक्षणेन क्षीसोत्पत्तिः क्षीर स्येवातच्चनेन 
दध्युत्पत्तिदेध्रो मन्थनेनाञ्योत्पत्तिः। अत उच्यते हे आञ्यपदार्थ, त्वं कार्षिराकरष्ोऽसि 
देवतया भक्षितोऽसीति । जकान्तगताञ्यपदाथमेवमुक्त्वेदानी जं प्रत्युच्यते हे ज, समु 
द्रस्य जरस्य अध्चिप्ये अनुपक्षीणतायं त्वा स्वामुन्नयामि उद्रहामि उद्रहणच्चात्र स्नानकाले 
मस्तकोपरि किञ्चिज्खादानम् “अपो वै समुद्रः" इति श्रुतेरत्र समुद्रपदेन जर्स्येव ग्रहणम् । 
अनेन मन्त्रेण खानं कुवत. पुरुषस्य सनि जलप्रयोजने जर्दवता जरुप्रदानेन जलक्षेण्यमपा- 
करोतीत्यभिप्रायः । तथा आपः प्रसिद्धान्येव जलानि अद्भिः जीवमावरोत्पत्तिनिमित्तमूता- 
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भिरद्धि' समग्मत सङ्गच्छन्ताम् । गमेर्छोडथंलडिः तडि प्रथमपुरुपस्य बहुवचने शपि टप 
गमहनेद्युपधारोपे समग्मतेतिरूपं भवति । समिन्युपसगात्रस्या क्रियापदावृत्तिर्बोध्या । तथा 
ओपधी. ( वाछन्दसीति पू्ंसवणंदीघे. ) ओषधयः मुद्रमसूरादिकाः ओपघीभित्रीहियवा 
दिभिः समग्सत सङ्गच्छन्ताम् । अपां कारणभूतत्वादोपधीनामपि योगोऽस््वितिमाव. । एवं 
खरानं विदधत. पुरुषस्य रास्यप्राचुय्यच्च मवति तथासति सौख्यखाभश्च सौख्यस्य शास्याऽधी 
नखात् । छोकेऽपि हर्यते यस्य शस्य प्राचुय्यं तस्येव सौख्यं यस्य रास्याभावस्तस्य रूप्यकादि 
दरव्यवतोऽपि पुरुषस्य क्रीतान्नमोजनत्वाद्यथण्वसरं कष्टमेव भवति तदपनोदनेन स्रानकतुः 
सवेदा सोख्यमेव भवतीयमिप्रायेणेव अस्या अपि चो विनियोगः स्नानेऽभिहितः 
काट्यायनेनेति बोद्धन्यम् ॥ १९॥ 

अपो देवा मधुमतीरण्भ्णनजंस्वती राजस्वधिरतानाः। 
याभिर्भित्रावर्णावमभ्यविश्चन्याभिरिन्द्रमनयन्नच्यरतीः ॥ २० ॥ 
अब्देवत्या त्रिष्टुप् वरुणदृष्ठा ऋगियम्। अस्या अपि विनियोगस्तु आपोदिषठव्यत्रैवोक्तः। 

यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादिह् याभिरिति यच्छब्दश्रवणात्तच्छब्दोऽध्यादत्तेव्यः। छन्द्सि परेऽ 
पीति अतेरुपस्षगस्य क्रियापदात्परत्वं बोध्यम् । देवा. इन्द्रादयः मधुमतीः मधुस्वादोपेता 
मधुरा इयथः वथा उल्नेखतीः ऊर्जो विदयते यासु तास्तथोक्ता विशिष्टान्नरसयुक्ता इत्यथे; तथा 
राजस्वः राज्ञ" सूयन्ते जनयन्तीति राजस्वः चृपोर्पादिका इ्यथः तथा चितानाः चेतयमाना 
सदेवतत्वास्परिदृष्टकारिणीः एवम्भूता या अप. अग्रभ्णन् अगरततवेन गृहीतवन्तः) तथा यामि 
अद्धि. देवा. इन्द्रादय मित्रावरुणौ देवो अभ्यपिच्न् मित्रावरूणयोरभिपेकं फछतवन्त इत्यथ 
तथा याभिश्च उद्धिदवा. आदियप्रशतयः इन्द्रं देवम् अरातीः शत्रून् अत्यनयन् अतीत्य आनी 
तवन्तः इन्द्र शात्रूनत्यक्रामयन्नित्यथं. । ता अप. स्नानाथमह गृहामीति रो यः। एवमनेन 
मन्त्रेण य खानं विधत्ते तस्य स्लातु पुरुषस्य रोगराहि्यं शन्ुराहिप्यञ्च भवति ततश्च सुखं 
सम्पद्यते । अरोगिणोऽसपल्नस्येव सुखं रोके दश्यते तत्सम्पादनाथेमनेन मन्त्रेण स्नातव्यमि- 
लखयभिप्राय ॥ २० ॥ 

दरपदादिव युषचानःस्विन्नःखातो पखांदिव | 
पतं पवितरेणवाज्यमाप--श्यन्धन्त् मैनसः ॥ २१ ॥ 

ऋगियं सन्ध्याप्रकरणे व्याख्यास्यते तत्राऽस्या व्याख्या द्रष्टव्या विनियोगस्तु आपो 
दिषठे्यत्रोक्तः ॥ २१॥। 

शन्नो देवी रमिषटयऽभापों भवन्तु पीतये । 
# 1 

शय्यो रभिस्वन्त॒न । २२॥ 
अब्देवत्या प्रजापति दृष्टा गायत्री ऋगियम् | अस्या अपि विनियोगस्तु आपो दिष्ठेत्य- 

रक्तः 1 देवीरियत्र वाछन्दसीति पृवसवणदीर्घो बोद्ध: ! देवीः देव्यः द्योतमाना: स्वच्छा 
आपः जानि नोऽस्माकममिष्टये अभिषेकाय ज्ञानाय पीतये पानाय च शं सुखकरा भवन्तु । 
किच्च आपः शंय्योः “शमिति सुखनामेति निघण्टुः" तच रोगाणां शमनत्वेन भवति, युः 
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यवनं “८इद॑युरिदं कामयमान इति यास्क. तच्च भयानां पापानां च भवतिः शं च युश्चेति 
समाहारदन्द्रः सांय तस्य रंय्यो" कम्मंणि पष्ठी बाहुक्कात्' सेगाणां खमन भयानां पापानां 
च यवनं प्रथक्तरणं यथा स्यात् तथा अभिश्ठवन्तु । आपोऽस्माकं स्नाने पाने च सुखयिच्यो 
भवन्तु तथा अस्माकं भयरोगनाश्ं पापराहिप्यञ्च क्ुबेन्त्वितिभावः । २२॥ 

अपाठरसुञुद्रयस ° सूर्यये. सन्त 2० समाहितम् । 
अपाररसंस्य योरस॒स्तं वों हाम्भुत्तमम् ॥ २३॥ 

अब्देवलयाऽनुष्टुप् इहश्पतीन्द्रदष्टा ऋगियम् । अस्या अपि विनियोगस्तु “अपो देवाः 
इयत्रोक्तः । हे आपः) वः युष्माकम् अपा सम्बन्धिनः रसस्य अमृतीभावपदाथंस्य यः रसः 
रस्यते इति रसः आस्वादनीयो माधुय्योपितो द्रव्यविदोषस्तमदहम् उत्तमम् उत्कृष्टं रसमहं 
गृह्णामि स्ञानपानाथं स्वीकरोमि । किम्भूतं रसम गरहणामीत्यपेक्चायामुच्यते । अपां रसं जला- 
न्तगेतमाधुयंस्य सारभूतम् तथा उद्रयसम् “वय इत्यन्न नामेति निघण्डु: उत् उद्रतं वयः अन्नं 

यस्मात्तं तथोक्तम्-वय इति क्षीरादीनामप्युपरक्षणं वेन अन्नक्षीराद्युपसेचनसवं्रन्यपदार्थो- 
स्पादकमित्यथेः । तथा सूर्ये समाहितं तक्किरणद्वार स्थापितम् । अतणए्व सुयं सन्तं वन्त॑मा- 
नम्-एवम्भूतम् उच्छृषटं रसम् गृहामीत्यथं' । सूय्यं एव अष्टाभि्मीसैः स्वकिरणद्धारा अपां 
सारभूतं रसाख्यं द्रव्यं सवत. समाकृष्य स्वस्मिन् स्थापयति ततो वषन्तौ स्वस्मिन् समाहितं 
स्थापितं सन्तं स्वस्मिन् वतमानं तमेव रस बरष्िद्रारा मूसो निक्षिपति तत एवान्नं क्षीरादुप- 
सेचनद्रव्यच्च सम्भवत्ति। अत उक्तं मनुना “अग्रौ प्रास्ताहुति. सग्यगादित्यमुपतिते | 
आदिलयाजनायते वृ्रष्टरन्नं ततः प्रजा. इति स्नानपक्षेऽयमेवार्थः सङद्खच्छते। एवमेतन्मच्रो- 
चारणपूवेकं साने कृते सति स्ानकन्तु शस्य बरद्धिः क्षीरादिद्रव्यद्धैतद् द्वयमपि भवति 
तत. सुतरां सुखमपि सम्पद्यते इल्यभिग्रायेणेव अस्या अपि ऋचः स्नाने कात्यायनेन विनि. 
योगः प्रदरदित इदयवगन्तव्यम् ॥ २३॥ 

अपोदेवी सूपसृज मधुमतीरयक्ष्मायं प्रनाभ्य-- । 

तास। मास्थानादुजिह तामोप॑धय< पिप्पलाः ॥ २४॥ 
अब्देवत्या वरुणदेवया वा न्यङ्सारिणीछन्दस्का सिन्घुद्रीपर्टा ऋगियम् । अस्या 

अपि ऋचः आपोहिष्ठेत्यत्र विनियोग उक्तः । अनिरिक्तमिति कारिकया हीनपदमध्याष् 
व्याख्यायते । हे वरुण, सघुमतीः मधुस्वादोपेताः माधुय्यंगुणविरिष्टाः देवीः द्योतमाना: 
अपः जलानि प्रजाभ्य अयक्ष्माय ( षष्ठ्यथ पञ्चमो ) प्रजानाम् अयक्ष्माय यक्ष्मा व्याधिः 
राजरोगः यक्ष्मणोऽभावः अयक्ष्मं तस्मे अयक्ष्माय प्रजानामारोभ्याय उपसज स्रानीयपानीय- 
जलारयप्रदेे क्षेत्रे च आसिच्च वृष्टिद्वारा प्रक्िपेयथेः। तासां वृष्टिद्वारा समागतानां 
भूमिस्थितानामपां स्थानात् सुक्षेजरूपप्रदेशादिति यावत् सुपिप्पला. पिप्प फलमुच्यते 
शोभनं पिप्प फट यासां ताः सुपिप्पलाः सुफुटा. सोभनफलयुक्ता ओपधयः आ समन्तात् 
उज्निहताम् उद्रच्छन्तु उत्पयन्तामियथंः । एवं मन्रोचारणपूवेकं सरानकन्तैः शस्यप्रौचुयंमा- 
रोग्यत्वञ्वेति फलद्वयं मवतीत्यभिप्रायेणैव अस्या अपि ऋचः स्नाने कात्यायनेन विनियोगो- 
ऽभिदहित इति बोद्धव्यम्|} २४ ॥ 

र 



२६ मन्ार्थचन्द्रोदयः । 

पुनस्तु मा पितर॑--सोभ्यास --पुनन्तुं मा पिताम॒हाः । 
पनन्तु भपितामहा पवित्रेण शतायुषा ॥ २५॥ 
पुनन्तु मा पितामहा? पुनन्तु परफितामहा८ | 
पवित्रेण शतायुषा विवश मायुरश्नप ॥ २६॥ 

द्रे पितरदेवत्येऽनुष्टुमौ प्रजापति ऋचौ । विनियोगस्त्वापोदिष्ेत्यत्ोक्त.। सोम्यास. 
सोम्या एव सोम्यासः ( आज्सेरसुगिव्यस्गागम ) सोमं सस्पादयन्तीति सोम्या. सोम- 
सम्पादिनः पितर मा मां स्लानकन्तौरं पुनन्तु (पुञ् पवने इत्यस्मादाश्ंसायां रोट् ) सोधयन्ति- 
त्यथ; । पितर इति एकस्मिन्नपि पितरि गुरुतवाद्रहुवचनं पितरव्यादि सापेक्षया वा बहुवचनं 
तथेव पितामहादिष्वपि बहूुवचनमनुसन्धेयम्। सोम्यासः सोम्या. सोमसम्पादिनः पितामहा 
मा मां स्लानकत्तरं पुनन्तु शोधयन्तु पवित्री कुबन्त्वियथं- । केन पुनन्त्ियपेक्षायामुच्यते । 
पवित्रेण पुनन्तु “अनन्तगंर्मिणं साभ्रं कौशं द्विदरमेव च । प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्र 
चिदिति लश्णविरिष्टेन दभंमयेन पवित्रेण मां पुनन्तु । कथम्भूतेन पवित्रेण मां पुन- 
न्त्विस्यपेक्षायामुच्यते। इतायुपा शतं शतवपेमितमायुयस्मात्तच्छतायु. तेन रातायुपा येन 
पवित्रेण पूतः रातायुभवतीत्यथः । पुनन्तु मा पितामहा. पुनन्तु प्रपितामहा इति पुनरुक्तिरा- 
दराथी “अभ्यासे मूयांसमथं मन्यन्ते" इति यास्कोक्ते. । विशेपा्थ वा पुनरुक्तिः । पिता- 
महा. मा मां पुनन्तु तथा प्रपितामहाश्च मा मां पुनन्तु यथा सातायुपा पवित्रेण पूत. सन्नहं 
विश्वं सवेमायु्व्य॑श्चवे व्याप्रवै प्राघ्रुयामित्यथं" ( अञ्च व्याप्तौ ततो खट् >) । पवित्रीकरणत्वा- 
दिमे ऋचौ साने विनियुक्ते स्तः । अत आभ्याख्गभ्यां लाने कृते सति सानकततु. शतायु 
भवतीत्यभिप्रायः । २५ ॥ २६ ॥ 

अप्रऽभयू पि पवसूऽभासुवोञ्जु मिष॑श्चन८ । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम् ॥ २७॥ 

अभ्भिदेवत्या गायत्री प्रजापतिदृ्टा ऋगियम् । अस्या अपि विनियोगस्त्वापोहिठेव्य- 
रक्तः हे अग्ने, त्वम् आयूंषि आयुःप्रापकाणि कम्मौणि पवसे ( अन्तर्भावितो ण्यर्थः ) 
पावयसे चेष्टयसे । अत एव न. अस्मदथेम् उज्जेम् क्षीरादिकम् इपम् अन्नं ब्रीद्यादिकञ्च आ- 
सुव ज्ञापय अस्मभ्यं देहीव्यथः ! जीव नहेतुत्वात्तयोरित्तिभाव । तथा आरे दूरेऽपि स्थितानां 
दुच्छुना दुष्टाश्च ते श्वानश्च इति दुच्छरानस्तेपां इच्छरुनां ( कम्मेणि पष्ठी ) दुच्छरन. दुष्टान् 
शुन" साग्मेयप्रायान् दुञ्जेनान् बाधस्व पीडय विनाशयेत्यथः । खसदश्चानां दुष्टानां वाग्बा- 
णेरविद्ध एव पुरुप. परमायुः प्राप्रोतीयथः । “तस्माद्रा आत्मन आकाश सम्भूतः, आका- 
शाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्यः प्रथिवी? इति श्रुतेरिहं अपामुत्पत्तिकारणभूतोऽभ्नि. 
सानकत्री स्तूयते । एतन्मच्रोच्चारणपूवेक खाने छते सति स्रानकततर्धान्यक्षीरादिप्राप्निः परमा. 
यश्च मवतीव्येतदभिप्रायेणेव कालयायनेन खाने रिनियुक्ता छगियम् › जतो मयाऽप्यत्र सनान- 
प्करणानुसारेणेवाऽस्या ऋचो व्याख्या कृतेति सुज्ञेरवगन्तन्यम् ।॥ २७ ॥ 



प्रन्रा्थचन्द्रौदयः | २.७ 

पुनन्तु भा देवजनाः पनन्त मनसा पिय-- । 

पनन्त चिवश्वां भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ २८ ॥ 

देवजनधीविश्मूतजातवेदोदेवलयाऽनुष्टुप् प्रजापतिषृष्टा गियम् । अस्या अपि 
विनियागस्त्वापोहिष्ठेयत्रोक्तः । देवानां जनाः देवजनाः देवाुगामिनो जनाः मा मां पुनन्तु 
रोधयन्तु तथा मनसा मनडइन्द्रियेण सह धियो बुद्धय. '“धीरितिकम्मनामेःःति निषण्टुरिति 
वा धियः कम्मणि मा मां पुनन्तु एवं विश्वा चिशब्दो बहुरमिति प्रातिच्चाख्यसूत्रेण निरोप 
विश्वानि सर्वाणि भूतानि क्षियप्रेजोवाय्वाकाश्चाख्यानि महाभूतानि प्राणिजातानि वा मा मां 
पुनन्तु तथा हे जातवेदः, अग्नेः त्वमपि मा मां पुनीहि पवित्रीकर । पच्चमहाभूतान्तगता- 
नामां स्तुति स्ञानकत्ती स्वात्मञ्ुद्ध-यथं विधत्ते } तत्सहचरितानामन्येषामपि स्तवनं स्वा- 
त्मनोऽतिशयशोधनाथं कुरुते । अतः सख्नानप्रकरणे कालयायनेन विनियुक्ता इयस्रक् तदनु- 
सारेण मया व्याख्याताऽपि ॥ २८ ॥ 

एवितरेण पुनीहि मा शुकेणं देव् दीचत् । 
अग्ने क्रत्वा क्रतं २।रु ॥२९॥ 

अचिदेवलया गायत्र प्रजापतिदृ्टा ऋगियम् | अस्या अपि विनियोगस्स्वापो हिषेयच्ोक्तः। 
व्यतीतिदेवस्तत्सम्बुद्धौ-हे देव, द॒ तिस्तुतिक्रीडादियक्तः हे अग्ने; दीद्यत् अतिदीव्यतीति 
दीद्यत् “'दिवेयंडलुगन्ताच्छतरि रूपम्" अतिदीप्यमानस््वं शुक्रेण शुद्धेन डद्धेन पवित्रेण मा 
मां पुनीहि पविव्रीङ्करु । तथा ऋतून् अस्माकं यज्ञान् अनु अनुरक्षीक्रत्य क्ररवा क्रतुना 
"“क्रतुरिति कम्मं नामेति निवण्डुः' कसम्मणा च मामां पुनीहि यज्ञेषु कम्मद्वारा मां पवित्री- 
करुठिवित्यथं. । इहाऽपि अपां कारणमभूतोऽग्नरेव स्तूयते अग्नो च परितुष्टे त््रसादास्स्तुतिकन्ते 
स्रातुः पुरुषस्य ख्ञानकम्मणाऽतीवज्चुद्धताप्राप्निभेवति । श्ुद्धस्वे च सति निष्पापत्वास्सुतरां 
सुखावाप्रिः सम्पद्यते । तस्मादेतन्मन्रोचारणपूवेकं सानकन्तो स्नानं विधत्ते | २९॥ 

=| 1 चि र 1 

यत्ते पवित्रम॒चिष्यरने विततमन्तरा । 
= | 

ब्रह्य तन पुनातु मा ।॥३०॥ 

अगिनिब्रह्यदेवत्या गायत्री प्रजापतिदृष्टा ऋगियम् । अस्या अपि विनियोगस्वापोदिषठे- 
त्यत्रोक्त. । हु अग्ने, अचिपि उ्वाखायाम् अन्तरा मध्ये यत् ब्रह्यत्रयीरूपं परब्रह्मरूपं वा 
पवित्रं विततं विस्वं प्रसारित वत्तेत इति रोपः । यज्ञान्ते पवित्रस्याग्नौ प्रतिपत्तिरिव्यभि- 
रत्ये इह एवमुक्तम् । तेन पवित्रेण मा मां पुनातु मवानिति रोपः । अत्राऽपि परम्परया- 
ऽग्निरेव स्तूयते । रोपच्न पूवंघदिहाऽपि बोद्धव्यम् ।} ३० ॥ 

। + ॥ . व. ~. „1 € र 

पवमानः सोऽयद्य न ~ पवित्रेण व्विचषेणि< | 
ॐ | 

यश्पोता स पुनातु मा ॥३१॥ - 
सोमवायुदेवत्या गायत्री प्रजापतिदृष्टा छगियम् । अस्या अपि विनियोगसू्वापो दिष्ठे 

व्यत्रोक्तः । यः पवमानः पवतेऽसौ पवमानः रोधकः सोम. चन्द्रः विचषंणिः विविधं चट 



२८ मन्ाथंचन्द्रौदयः । 

परयतीति विचर्षणिः द्रष्टा कृताकृतज्ञः रात्रौ पुण्यपापकतुणां जनानां साक्षी स एव सोमश्चन्द्र 
अद्य अस्मिन्दिने पवित्रेण नः अस्मान् पुनातु शोधयतु । तथा यश्च पोता पुनाति पवते वाऽ 
सौ पोता वायुः सोऽपि मा मां पुनातु शओोधयतु पवित्रीकरोस्वित्यथंः । अनयोः पावकत्वच्च 
समाम्नायते यथा-५व्रिभि' शुद्धयन्यमेभ्यानि सूयचन्द्रीुवायुभिः इति अत्रात्मशोधनाथं 
चन्द्रवाय् स्तूयेते । रेपमत्राऽपि पृवंवदेव बोद्धयम् ॥ ३१ ॥ 

उभाभ्यां देव सथितः पवित्रेण सवेन च । मां पुनीहि व्विश्वत ~ ॥ ३२ \ 
सवित्ृदेवत्या गायत्री प्रजापतिदृषटेयम्रक् । अस्या अपि विनियोगस्त्वापो हित्यत्रोक्तः। 

दोव्यतीति देव दयुतिस्तुतिकीडादियुक्तः छवति स्वस्वकम्मणि जगस्रयतीति सविता सवं 
प्रेरकः, सूर्योदये सत्येव वैदिकरौकिकसकरुकम्मंणां प्रवत्तेमानत्वात् । तस्सबुदधो हे देवः 
सवितः सूय्यः, दभंमयेन पवित्रेण सवने अभ्यनुज्ञया च इति उभाभ्यां पविच्रसवाभ्यां 
विश्वतः सवेतः मां पनीहि रोधय पविव्रीक्र्बित्यथं । अत्रापि तेजसः सकाशचादपामुत- 
त्तित्वादेव तेजःपुञ्जो भगवानादिय एव स्तूयते । “अश्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिएते । 
आदित्याजायते वृष्टवरषठर्नं ततः प्रजा. ।।' इति मनूक्तं । रोषमिहापि पूववदेव बोध्यम् || ३२ 

व्वेश्वदेवी पुनती देव्यागा्यस्य मिमा बहयस्तन्यौव्वीत पृष्ठाः । 

तय् मदेन्त८ सधमादेषु व्वृयश्छस्याम॒ पत्तयो रयीणाम् ॥ ३३ ॥ 
विश्देवदेवत्या व्रिष्टुप् प्रजापतिदृ्टा ऋगियम् । अस्या अपि विनियोगस्त्वापोहिः 

्रेत्यत्रोक्त' । वेश्रदेयी विरवेभ्योदेवेभ्यो हिता वैश्वदेवी सबेदेवहितकारिणी देवी अपामधि- 
छ्ात्री देवता पुनती अमेध्यस्यापि प्रदेशस्य पवित्रं दुवेती आगात् अस्माकं स्नानपानार्थ- 
मिहागता । यस्यां देव्यां वीतप्रष्ठाः वीतम् इष्टं प्रष्ठ स्वरूपं यासां ता वीतप्रष्ठाः काम्यरवरूपा. 
बह्वयः बहुसंख्यका तन्वः सचप्राणिनधं शरीरहेतुतवात् सरीरप्रायाः धाराः वत्तेन्ते इति 
रोषः । सवेप्राणिनां तृप्रौ अपां हेतुमूतत्वादेव तया अब्देवतया मदन्तः माद्यन्तः ८ अत्र 
छान्दसत्वाण्णिरो पोऽनुसन्धेयः ) तस्रसादात् तरपा: सन्त इयथः सधमादेषु सह माद्यन्ति 
येषुते सधमादाः गृहा यज्ञप्रदेया वा, तत्र हि-गृहस्थाः स्वगृहेषु स्वभार्यापुत्रादिमि सह माद्य- 
न्ति । याज्ञिकाः यज्ञप्रदेशे ऋति ग्भिः सह माद्यन्ति तेषु ( सघमादस्थयोच्छन्दसीति पाणि- 
नीयपूत्रेण सहस्य सादेशः ) सधमादेषु सहमदनेषु स्वगृेषु यज्ञस्थानेष्विति वा स्थिता बयं 
रयीणां धनानां पतयः स्याम भवेम । अस्माकमेतद्धनपरित्वं यद्धापि तदस्या अब्देवताया 
प्रसादेनैव सम्पत्स्यते इति मत्वा एतन्मन्रोच्चारणपूवेकं ये सानं विदधते तेषां धनपतित्व- 
मवरेयमेव भविष्यतीति समस्तवाक्याथं ॥ २३ ॥ ~ 

चित्पततिमां पुना व्वाक्पतिमां पुनातु दबो मां सविता एनात्च्दरेण 
पित्रेण सस्यस्य रदिमभि-- । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम पने 
तच्छकेयम् ॥ ३४ ॥ 

परजापतिदष्टमेकोनसाकरं चितपयादिदैवत यजुः । अस्यापि विनियोगस्त्वापोहिषठेय- 
तरोत्तः । मन्तराथेस्वेवम् । चितां ज्ञानानां पतिधितपतिर्मनोऽभिमानी देवः अच्छिद्रेण पवि. 
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तरेण “एष वै अच्छिद्रं पवित्रं योऽयं पवते” इति श्रतेः, वायुरेव अच्छिद्रं पवित्रं शुदधिहेतुत्वात् 
चिद्ररहितत्वाच्च तेन तथा सूय्येस्य रदिमभिश्च मा मां पुनातु खोधयतु “मनो वै चित्पतिरि"”ति 
तित्तिरवचनात् चितपतिशब्देन मन उक्तम् । चित्पतिरष्देन प्रजापतिवानुसन्धेयः । “प्रजा- 
पतिवी चित्पतिरितिश्चुतेः । तत्पक्षे चित्पतिः प्रजापतिः प्रजानां पतिः पार्कः हिरण्यगमभं 
अच्छिद्रेण पवित्रेण सूयेस्य रदिमभिश्च मा मां पुनातु शोधयत्वित्यथः । तथा वाक्पति 
चां पतिः पारको बहस्पतिः अच्छिद्रंण पविन्रेण सूय्यंस्य रदिमसिश्च मा मां पुनातु पवि 

त्रीकरोतु । तथा सविता देवः सुवति स्वस्वकस्मणि जगस्रेरयतीति सविता सूर्यः दीव्यतीति 
देव" द॒तिस्तुतिक्री डादियुक्तः सर्वन्तय्यामी सूय्येदेवः अच्छिद्रेण पवित्रेण सूय्येस्य रश्ि- 
भिश्च मा मां पुनातु रोधयतु । एवं परोक्षमुक्स्वा प्रत्यक्षमुच्यते । हे पवित्रपते, पविचान् 
शुद्धान् पाति रक्षतीति पवित्रपतिस्तरसम्बुद्धौ हे पवित्रपते, गुद्धषरक, आदित्य, यस्य ते तव 
रदमयो जगत्पावयन्तीतिशेष" । तस्य ते तव प्रसादात् पवित्रपूतस्य पूर्वोक्तपवित्रेण पविच्नी- 
कृतस्य मम एतदभिरषितं भवत्विति शेषः । किन्तदित्यपेक्चायामुच्यते । यत्कामोऽहं पुने य 
कामो यस्य स यत्कामः यद्भिरुषितं कामयन् अहम् आत्मानं पुने पावयामि तत् शकेयं 
कत्तं राक्तु्यां तत्कम्मं करत्वा तत्फखमहं प्राप्रयामिलयारायः । तच त्वस्कृपाघीनं तस्मादेवं भरार्थ 
यामि । “आदित्याल्नायते वृष्टिरिति स्परतेरपां कारणभूत आदित्य एव एवं स्तूयते खान- 
कत्रा । स्तुत्या च तस्मिन् परितुष्ट सरानकत्तंरमिरषितकमंफटसिद्विमंवतीत्यभिप्रायः ॥ २४ 

अहतञ्चेति सन्ध्यायां व्याख्यास्यते । ऋपतश्चेत्यस्य विनियोगस्त्वन्तजंङे तरिरावर््तने 
कात्यायनेनोक्तः स्नानसूत्रे यथा “अन्तजंङेऽघमषेणं त्रिरावतेयेत्ः इति ॥ 

(~ 3 1 *1 | । 

आङ्गो? पृिरकरमीदसदन्ातर् प्रः? । पितरश्च प्रयन्त्स्व -- ॥३१५॥ 
अभ्निदेवत्या गायत्री सप्पंराज्ञीकदूदष्टा छगियम् । अस्या जपि विनियोगोऽन्तजखा- 

वत्तेने वेकल्पिकेनोक्तः कात्यायनेन “'आयङ्गौरिति वाइति । आ इत्युपसगेः अक्रमीदिति क्रिया- 
पदेन सह सम्बध्यते, व्यवहिताश्चेति पाणिनीयतूत्रात् । अयमभिः ज अक्रमीत् आसमन्ता- 

द्धविन स्वीयविभूत्याऽऽ क्रान्तवान् जगदिति शेषः । किम्भूतोऽग्निः गच्छतीति गौः ( गमेर्ड 
रिति उणादिसृत्रेण गमेडोप्रययः) दाहपाकप्रकाशेः सवीननुगरृहन् तत्तच्ियास्ं गन्ता गम- 
नीरः । पुनः किम्भूतः प्रि: चित्रवणंः नानारूपः ोहितश्चुद्का दि बहूुविधञ्वारोपेतः तथा 
एवम्भूतोऽग्निरेव पुरः प्राच्यां दिशि मातरम् इमां पएरथिवीम् असदत् आसीदत् प्रातरादिय- 
रूपेण प्राप्रवान् अथोदिमं ोकमादित्यात्मना प्रकारी कुवन् स्थित इत्यथः । न केवरं मातरं 
परथिषीमेव असदत् किन्तु स्वः सूय्येः आदित्यो भूत्वा पितर द्युखोकञ्च प्रयन् आदियल्पेण 
गच्छन् स्वगे सञ्चरन् असदत् आसीदत् सूर्यरूपेण सखरगरोकच्च प्राप्तवान् दुरोकभूटोकयो 
मोतापिव्रतमन्यञ्तरापि श्रयते । “योः पित्ता प्रथिवीमाते^ति। एवमच्राभमिः पारावररूपेण 
सतुतः। “अभ्नेरापःइति श्रुतेरपामुत्पत्ति कारणभूतोऽभिः सानकत्र स्तूयते । स्तुया च तस्मिन्प- 
रितुष्टे तदुतन्नानामपां प्रसादास्छ्ञानकत्तेरमीष्टफखावाप्रिमविष्यीति कारणमनुस्य-कालया- 
यनेनाऽप्यस्या ऋचः स्रनप्रकरणे विनियोगः प्रदरितः । तदनुसारेणेव मयाऽप्यस्या छवो 
व्याख्या कृतेयवगन्तव्यम् ॥ ३५ ॥। 

इति श्रीदामोदरशम्मङृते मन्त्राथचन्द्रोदयनाम्नि वेदमन््रभाष्ये चतुर्थोऽयं ल्लानपरिच्छेद समाप्त. ॥ 
॥ इति सानमच्नन्याख्या समाप्ता ॥ 

कन्ये 
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पच्चयव1रच्छद) 

टक 

अथ सन्न्यामन्रारम्मः। 

ॐ ऋतश्च सत्यश्चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राञ्यजायत ततः सथुद्रो- 
€ = ् = 

ऽअणेवः स्ुदरादणवादपि सम्वत्सरो अजायत अहोरा्ाणि विदधद्वि्वस्य मिषतो 
९ 

वशी सूथ्याचन्द्रमसो घाता यथा पूवेमकल्पयत् दिवश्च पृथिवीश्चान्तरिक्ष मथो स्वः। 

अथ सन्ध्यामन्च्रत्याख्या | 

“अहरहः सन्ध्यामुपासीते”ति श्रुतेर्दिजातिभि. सन्ध्या नियतेनोपास्येत्यवगम्यते । 
तथा च षडिशव्राह्यणे ““सभ्योतिष्या अ्योतिपो दशेनात्सोऽस्या काः सा सन्ध्या तत्सन्ध्याया 
सर्ध्यात्वमि"ति ! “ध्यावन्तोऽस्यां प्रथिव्यां हि विकभ्मेरथा द्विजातयः । तेपां वे पावनाथीय 
सन्ध्या सृष्टा स्वयस्मुवे"ति स्प्रतेश्च । “जपन्नासीतससाचित्रीम्प्रयगातारकोदयात् । सन्ध्यां 
प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूय्येद शनात् । इति याज्ञवल्क्यस्पृत्यादौ नित्यत्वेन सन्ध्याया 
विहितत्वात् । “उत्तमा तार्कोपेता मध्यमा टुप्ततारका । अधमा सूय्यसहिता प्रात सन्ध्या 
त्रिधा मतेति याज्ञवल्क्यस्प्रतेः प्रात सन्ध्यायास्त्रेविध्यं र्यते । तस्या एव “बहिः सन्ध्या 
दशगुणा गोषप्रस्रवणादिपु । खाततीर्थे शतगुणा साहखी जाहवीजरे' इति व्यासवचना- 
स्थानविशेपत्वेन फरविरोप्व ज्ञायते । “अथ य इमां सन्ध्यां नोपास्ते नाचष्टे न स जयति 
ये तूपासते श्रोतिया भवन्ती्युपनीतारछेदनभदनभोजनमेथुनस्वपनस्वाध्यायानाचरन्ति ये 

ध्याकाले ते शखसूकरश्रगालगदेमसपयोनिप्वभिसम्पद्यमानास्तमोभिः सम्पद्यन्ते तस्मात्सायं 
प्रातः सन्ध्यामुपासीते?ति गोभिख्वचनात्सन्ध्याया करणाऽकरणयोगणदोपश्रवणाच्च सन्ध्या- 
या नित्यत्वेनोपासनमवनवुध्यते । छन्दोगपरिशिष्टे च सन्ध्याहीनस्य दोपत्वं परिदह्यते । 
"'अनहः कस्मंणां विप्र. सन्ध्याहीनो यतः स्रत: | इति । सम्यग् ध्यायन्ति सम्यग् ध्यायते 
वा ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्येति सन्ध्याशब्दाथेः। तत्र "यथाञशमेधः क्रतुराट् सवेपापापनोदनः। 
तथाऽचमषेणं सूक्तं सवपापग्रणादनमि"ःति मनूक्तरघमपणसूक्तस्य पापप्रणारानत्वच्छ ज्ञायते । 
तत्र तच्च सत्यश्चत्यादि मन्रत्रयात्मकमघमषेणसूक्तं तस्य अघमषेणसूक्तस्याघमपेणच्छपिर- 
नुष्टुष्डन्दो मावदृत्तो देवताऽश्वमेधावभश्रथे विनियोगः अवाचीनानि पात्राणि भियन्ते 
यस्मिन्यज्ञविरोषे सोऽवश्रथो यज्ञ. अश्मेधस्यावभ्रथ. अश्वमेधावभथः; तत्र च स्लानाचमन- 
माजनानि क्रियन्ते । तस्मादिह्ाऽपि सन्ध्योपासनकम्मंणि ऋतञ्च सत्यञ्चेतिमन्त्रेणाचमनं 
क्रियते । केषाञ्चित्सम्प्रदायेऽनेन माजैनं क्रियते । तत्राऽस्मत्सम्परदाये त्वनेनाचमनमेव छुवेते 
सवेऽपि जनास्तदेव युक्तं मन्यामहे यतश्च सवेकम्मौदौ प्रथमत आचमनमेव श्रुत्या भ्रति. 

१ भावेषु पदाथबु वृत्तः स्थितो मावदृत्तः परमात्मा सोऽस्य सक्तस्य देवतेति वेद माष्यकारे- 
णोक्तं तस्माद् भावन्रतोदेवतेमि प्रामादिकः पाऽ, । 
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पाद्यते । “अप उपस्परराति यद्यप उपस्प्रराव्यमेध्यो वै पुरुपो यदनृतं वदति तेन पृतिरन्तरतो 
भवति मेध्या बा आपो मेध्यो भूत्वा ब्रतयुपायानीति पवित्रं वा आपः पवित्रपूतो ब्रतसुपा- 
यानीति तस्माद्वाञअपऽ्उपश्पृुद्धाती?ति । ८ श० बा० १।९।१।२) उपस्पशेनमिहाचम नमेव 
तेन पूतिरन्तरतो भवतीति वाक्यशेपात् । अन्यथा चु उपस्पशेनमात्रेण नान्तरत पूतिः 
सम्भवति तस्मादिह्यचमनमेव ये क्रु्वंन्ति तदेव साधु कुव्वेन्ति। ऋतच् सत्यञ्ेत्ययं मच्र 
ऋग्वेदीयः, अपरश्च तैत्तिरीयः, तत्र रात्रिरजायतेतिपाठ, समुद्रोऽणेव इति अकल्पयदिवमिति 
च संहितं टद्यते, स च मच्रो माध्यन्दिनीयैन. पठनीयः, याज्ञवल्क्यो द्रीणस्वात् । अतिरि. 
्तमितिकारिकिया हीनपदमध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्न: । तत्र ऋतं सत्यमिति ब्रह्मणो 
नामनी तथा च श्रुतिः “ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मे"ति। न केवट श्रुतिः 
किन्तु स्खतिश्च “ऋतं सत्यं परं ब्रह्म तदासीत्केवर विभु ।” इति ॥ एवं श्रुतिस्रतिभ्यामरतं 
सत्यमिव्येतद्भयं ब्रह्मणो नामेति सुस्पष्टमायाति । अत्र ऋतमिलयनेन ब्रह्मणो नामय्रहण- 
सिद्धः सत्यमिति पौनरुक्त्यमतिशयाथेयोतनाथ॑म् । “अभ्यासे भूयां समथं मन्यन्ते” 
इति यास्कोक्तः ॥ 
 अतेन च मन्त्रेण स्ष्टिस्थितिप्रख्या उच्यन्ते । तथा हि ऋनच् सलयच्वातिष्ठदितिशेषः 

अथौत्स्िपूवंकाले केवरं ब्ह्मेवासीदियथं । तथा च श्रुतिः । “जह्य वा इदमेवात्र आसीन्ना- 
न्यक्किच्चनमिषदि?ति । तत इति सप्रस्यथं तसिल् तस्यां प्रख्यावस्थायामेव रात्री अजायत 
तदानीमेव रात्रिरासीत् । रात्रिरव्देनात्र अन्धकार उच्यते महानन्धका रोऽभूदिव्यथंः। तेजो. 
ऽभावस्येवान्धकारत्वाद्रात्रश्वन्द्राधीनत्वेन अह्व. सूस्यीधीनत्वेन च तयोस्तदानीमसम्मवाच्च 
सकर्मन्धकारमयमासीदितिमाव. । तथा च श्रुति । “तम आसीत्तमसा गूढमर्भेः इति । 
स्मरतिश्च “आसीदिदं तमोमूतमविज्ञातमरक्षणम् । अग्रतक्यंमविज्ञेय प्रसुप्तमिव स्वत.” इति 
ततस्तदनन्तरं प्रख्यावसानानन्तरं सष्यारम्भसमये इत्यथे. । अभीद्धात् अभि सवतो भावेन 
ईद्धात् दीप्रात्त् सबेतोखुन्धव्त्तेः तपसः अदृष्टात् “स तपो अतप्यत तपस्तप्त्वा इद् टं सवंम- 
सजतेःति श्रुतेः पूवेकल्पकालिकबह्यादिस्तम्बपय्येन्तसमस्तजीवजातसम्बन्धिञ्युभाञ्चुभक- 
म्मेबीजप्रथक्छरणरूपात्तपसस्तपश्चय्यात. अणवः अणैः पानीयं तदस्यास्तीति अणव. पानीय- 
मयः (अणेस् शब्दात् अणेसो छोपश्चेति व प्रययः सकाररोपश्च बोध्यः । ) समुद्रः अध्यजा- 
यत “अधील्युपरिभावमेश्वय्यं वे"ति यास्कोक्तेः फेश््यातिशयरूपेण बभूव प्रथमतः संसार 
सष्टिनिमित्तमूतो जखराशिरुतपन्न इत्यथः । तदुक्तं श्या “अभ्रे सिरं सर्वमा इदमिति 
( ऋ० सं ° ८।७।१५७।२। ) “आपो ह वा इदमग्र सिरमेवासः ( शा० व्रा० ११।१।६।१ ) 
एवमुक्त मनुना “सोऽभिध्याय रारीरास्स्वास्सिखष्चुर्विविधाः प्रजाः ¡ अप एव ससजीदौ 
ताघ्ु बीजमवाखजत्।।' इति। ततश्च अणेवात्समुद्रात् पानीयमयात् समुद्रात् जराः पश्चात् 
मिपतो वशी मिपतोऽप्रकटीभवतो विन्धस्योत्पादने इति रषः व्ची समथः महाप्रख्ये विद्धप्र- 
स्याऽस्य जगतो निमाणं प्रभुः धाता अब्जयोनिः दहिरण्यगभः अध्यजायत देश्वस्यौतिशयन 
उसन्नोऽभूत । तथा च श्रुतिः । “हिरण्यगञ्भे. समवत्तेताभरे भूतस्य जात पतिरेक आसी. 
दिति ( ज्यु य= वे १३।४। ) ! महाप्रख्ये विलीनस्य त्रिटोकस्य निस्मणि समर्थो ब्रह्मा 
समुत्पन्नोऽभूदिदयभिप्राय. । स च धता ब्रह्मा अहोरात्राणि विदवत् सुपां सु्धगि'ति 
बिभक्तिलोपो बोध्यः “सुपां सुपो भवन्तीति द्विवचने एकवचनं वेव्यनुसन्धेयम् ।) विदधघतौ 
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कुर्वाणौ सूर्याचन्द्रमसौ यथापूव यथाक्रमम् पू्वेकल्पक्रमेणेस्यथेः अकल्पयत् कल्पितवान् 
निम्मितवानियर्थ । सूच्यं एवाह. करोति चन्द एव रात्रिं करोतीत्यमिप्रायेण अहोरात्राणि 
विद्धताविल्युक्तम् । ततस्तदनन्तरं सूय्यंचन्द्रयो रत्पत्यनन्तरमित्यथः सम्बर्सरो अध्या 
यत समुत्पन्नोऽभूत् । सूय्यंचन्द्रोतपन्यनन्तरमेव रात्रिदिवसविभागे सति सम्बत्सरव्यवस्था 
भवतीति प्रसिद्धमेवास्ति सम्बत्सरस्याहोरत्रघटितत्वादिव्यमिप्रायः । अथो" इत्ययं निपातः 
अभेत्यथं अथो अथानन्तर सम्बत्सरोत्पत्यनन्तरमिस्यथं. स एव धाता दिवं युखोकं प्रथिवी 
भूढोकम् अन्तरिश्म् अन्तरिश्चछोकम् तथा स्वुः स्व-शब्देन सगंरोकोपरि महर्छखोकादिचुषट- 
यमुच्यते अन्तरिक्षखगंखोकयो' प्रथगेवोपादानात् तेन महार्खोकजनखोकतपोखोकसलयलोका- 
निव्यथैः एवं सप्रखोकान् यथापूव यथाक्रमं पूर्वकल्पानुसारेणेत्यथेः अकल्पयत् सष्टवाच । 
ब्रह्मादिस्तम्बपय्यन्तं चराचरात्मकसकर्टोकान् स एव धाता अस्जदित्यभिप्रायः । एव- 
मनेन मन्त्रेण स्षटिस्थितिप्रख्याः प्रतिपादिताः ॥ १॥ 

ॐ आपो मामभिरक्षन्तु ॥ २॥ 

अब्देवताकोऽयं मन्न: । हे आपः जलानि जखाधिष्ठादृदेवता. माम् अभिरक्षन्तु 
भवत्य इतिदोपः। अभि सवंतोभावेन माम् पार्यन्त्वित्यमिप्रायः । अस्य मन्त्रस्याछान्द- 
सत्वान्न ऋष्यादिकमित्यनुसन्धेयम् ॥ २॥ 

ॐ भूः ॐ युवः ॐ स्व; ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् । तत्स 
वितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धौपहि धियो योनः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योति रसो 

+ 

मृतं बह्म भूवः स्वरोम् ॥ ३॥ 

अयच्च प्राणायाममन्ब' । प्राणायामलक्षणच्ोक्त घोनकेन (प्रणवं व्याहृतीः सप्र गायत्री 
शिरसा सह । धि पठेदायतप्राण. प्राणायामः स उच्यते ।।' इति । तस्राणायामफरच्च चह 
स्पतिनोक्तं “धम्यमानं यथा दद्यदधातूनां सकलं मलम् । तथेन्द्रियकरतो दोष. प्राणायामेन 
दह्यते | इति । प्राणायामं प्रकृत्य मनुनाप्युक्त--“प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिव- 
तृताः । व्याहतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः॥ दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मडाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात् प्राणायासैदहेदोपान्धारणामिश्च किल्वि- 
षम् । प्रत्याहारेण संसगोन्ध्यानेनानीदवरान्गुणान् । इति । तस्राणायामस्य पूरकादिभेदेन 
त्रेविध्यं तक्षणच् योगियाज्ञवल्क्येनोक्तं यथा--“नासिकोकछृष्ट उच्छासो ध्मातः पूरक 
उच्यते । कुम्भको निश्चङरवासो सुच्यमानम्तु रेचकः ।।' इति| तत्र पूरकम्राणायामे हरि 
चिन्तयेदिव्युक्तं शोनकेन “नीरोत्पखदकशयामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम् । चतुर्भुजं महात्मानं 
पूरके चिन्तयेद्धरिम्? इति ॥ छ्ुम्भके बरह्माणं ध्यायेदिति नागदेवेनोक्तं “कुम्भके तु 
हृदिस्थाने ध्यायेत्तं कमरासनम् । ब्रह्माणं रक्तगौराभं चतुबेकरं॑पितामहम् ।> इति 
रेचके शङ्करं ध्यायेदिति नागदेवेनोक्तं यथा--“रेचके शङ्करं भ्यायेजञकाधःस्थं महेरवरम् । 
डद्स्फटिक सङ्करं निमें पापनाशनम् ॥'” इति । तत्र “ह्मणः प्रणवं कुस्यादादावन्ते 
च सवेदा । क्षरत्यनो्कृतं पूवे परस्ता्च विशीय्यंते ।।” इति मनुवचनाद्रायघ्या आदावन्ते 
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च प्रणवः काय्येः । तथा 'भूरितिभूष्लोकमखजत् , युवहप्यन्परिश्षखोकमश्चजत् ; स्वरिति 
स्र्मखोकमस्रजत् › त्रिभिरेव व्याहृतिभिः सवंछोकमस्च नसजा पतिरितित्रदिक्रसि द्रया 
कम्मंमात्रे व्याहतित्रयंप्रयुञ्यते। इतिहेतोरेव गायञ्या सह पुनव्यहतित्रयं पठितव्यमितिकेचि- 
दाहः । प्राणायामक्षणे गायत्या सह् प्रणवादी नासपुनर्विधानान्ेत्यपरे समामनन्ति । तस्मा- 
न्मूढे तथेव प्रयोगः प्रदरितः। यथाचारं विधेयमिति राद्धान्तः । सप्तन्याहृतिषु प्रत्येकं ग्रणव- 
प्रयोगस्तु प्रतिव्याहतिब्रह्मसम्बन्धलद्योतनाथेम् । भूः प्रभृतयः सप्तव्याह्तयः, प्रणवः ॐ 
कारः, तदिति गायत्री, आपोऽ्योतिरिति शिरः । तत्र ॐ कारस्य ब्रह्मछषिगीयत्रीछन्दोऽ- 
भिदंवता शुक्रो वणे. सवेकम्म्पीरम्मे विनियोगः । सप्नव्याह्टतीनां प्रजापति पिगोयच्यु- 
ष्णिगनुच्छहतीपङ्कितरषटु-ज 7त्यछन्दांस्यग्निवाय्वादित्यन्रहस्पतिव रुणेन््रविर्वेदेवा देवताः 
प्राणयामे विनियोगः । 

गायस्या विदवामित्र ऋषिगोयत्रीछन्दः सविता देवतोपनयने प्राणायामे विनि- 
योगः । शिरसः प्रजापति ऋपिर्गायत्री छन्दो (आरी पञ्चदशेति पिंगलोक्तेः) ब्रह्माग्निवायु- 
सूख्यां देवता यज्जः प्राणायामे विनियोगः । इत्यवगन्तव्यम् ॥ 

ननु चतुविशयक्षरा गायत्री, अष्टाविंशव्यक्षरोष्िर्! दवात्रिश्चदक्षराऽवुषटुप् › इत्यादि 
छन्दसां छक्षणं श्रूयते कथं तर्हिं एकाक्षरप्रश्रतीनां प्रणवादीनां गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
सम्पथन्तेः इ्याशङकयोच्यते कात्यायनप्रणीतसर्बालुक्रमपुत्रे पिङ्गम्रणीतछन्दःसू्रे च 
वेदिकछन्दांस्यनेकानि सन्ति तेषां रक्षणं नामघेयच्च तत्रैव विस्दृतमस्ति तदिह विस्तरभिया 
नोच्यते किन्तु पूर्वोक्तछन्दोप्रन्थद्रयमनुसष्य सकरसाधारणज्ञानाथं तावदिह गायत्या- 
दीनां छक्षणं परदद्यते तथाहि देज्येकमिति उक्षणात् “ॐ” इतिप्रणवस्य भूरिति व्याहतेश्च 
देवी गायत्रीनामकं छन्दः । व्यक्चरं दैव्युष्णिभिति क्षणात् (श्नुः इति दैव्युष्णिङ् । यक्षरं 
देन्यनुष्टुभितिलक्षणात् “'डनाधिकेकरन निचृदूरिजौ, दाभ्या विराटस्वराजौ” इतिसूत्द्मयात् 
सखरियनत्र अक्षरद्रयोनसात्खरितिव्याहतेः विराडदैव्यनुषष्छन्दः। चतुरक्षरं दैवी व्रहतीति 
रक्षणात् पूवेवदक्षरद्योनत्वाच मह इयस्य विराड्देवीवृहतीनामकं छन्दः । पञ्चाक्षरं दैवी- 
पङ्किरितिलक्षणात् पूवेवदक्षर्रयोनत्वाञ्च दैवीपङ्किनामकं छन्दः करत्वा तत्राऽप्येकोनत्वात् 
“जनः” इयस्य निचृदेबीपङ्किनामकं छन्दः । पडक्षरं दैवीन्रिष्टबिति लक्षणात् पूवंवदक्षर- 
दयोनत्वाचच विराड्देवी त्रिष्टुब् नामकं छन्दो विधाय त्राऽप्यक्चरुद्रयोनत्वात् तपः” 
इयस्य महाविराड्देवी व्रष्टुवुनाम क़ छन्दः । सप्ताक्षर दैवीजगतीति लक्षणात् पूवेवदक्षर- 
दवयोनत्वाच्च विराड्देवी जगतीनामकं छन्दो विधाय तत्राऽप्यक्षरद्रयोनत्वात् महाविराड्दैवी 
जगतीनामकं छन्दः कल्पयित्वा तत्राऽप्येकोनस्वात् “सत्यम्” इत्यस्य निचृन्महाविराडदैवी- 
जगतोनामकं छन्दः । अत्र गायत्रयादिषछन्दसामक्षरमेदतो नामभेदसन्तेऽपि गायज्यादिक- 
न्दसां गायत्यादिप्रसिद्धनाम्नेव व्यवहार. क्रियते छन्दसि तथैवाऽऽम्नातत्वात् । अत एव 
ॐ कारस्य बरह्मऋछषिगोयत्री छन्दः सप्तव्याह्ृतीनां गायज्युष्णिगनुषटुव्बहतीपङ्कितरष्ुन्जगत्य- 
श्छन्दांसि, इति चोच्यते । विरोषणपदानुपदेशान्न काचित््॒तिरिः्यनुसन्धेयम् ।। तत्र प्रथमं 
गायत्री भ्याख्यायते तद्न्वितया पश्चाद् व्याह्ृतयन्च उ्याख्यास्यन्ते। तथा हि तदिति विश्वाभि 
वा सावित्री गायत्री अन्यत्र जपे इह तु प्रकरणवद्यास्राणायामे विनियुक्ता ऋगियम् । 
तत्र बरेण्यभिलत्र वरणियमिति व्येन पादपूरणं तदुक्तं पिङ्गलेन पाद् इयधिक्रत्य यादि 

५ 



३४ मन््राथेचन्द्रोदयः। 

पूरण?इति । अथ मन्त्राथंः । तदित्यत्र सुपां सुटुगिति प्या दक् । तत् तस्य दवस्य 
दिव्यतीति देवः तस्य देवस्य दुतिस्तुतिक्रीडादियुक्तस्य सवितुः सुवति स्वस्वव्यापारे स्वस्वक- 
म्मणि वा जगस्पेरयतीति सविता तस्य सवितु. सवेप्रेरकस्य सवान्तयामिणो विज्ञानानन्दस्व- 
भावस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य वा आदिव्यान्तरपुरपस्य वा ब्रह्मणः वरेण्यं वरणीयं सवं 
प्राथनीयं भगः वयं धीमहि ध्यायामः। तमेव भगराब्दाथं स्पष्ठीकरोमि । तथा हि “श्रस्ज पाके 
इत्यस्माद्सवंधातुभ्योऽसुन्निव्यसुन्प्रययः । तस्य छन्दस्युभयथेति पाणिनीयसूत्रेण सावेधातुकाध- 
धातुको भयसंज्ञाकत्वेन इह सावेधातुकत्वं तस्याऽपित्वाडितश्च डित्वाद्रहिथ्येयादिना सम्ध्र 
सारणम्। आधेधातुकलाद्वघूपधगुणश्च । तथा ““उभयसंज्ञान्यपीति वक्तव्यम् इ्युभयसज्ञावि 
धेयत्वादिह पदत्वासस्कोः संयोगाद्योरन्ते चेति संयोगादिसकाररोपश्चात्र बोध्यः । भराजतेवोऽसु- 
नप्रययो छान्दसो हस्वश्च । अत्र वचिस्वपीलयादिना सम्प्रसारणमिति विशेषः। पुगन्तेति टधूप- 
धगुणश्च पूर्ववदिहाऽग्यनुसन्धेयः। “भजि भजने' इयस्माद्ाऽसुन्प्रययः पुगन्तेति रुघूपघगुणश्च 
पूवेवदत्राऽपि ज्ञेयः सयत्र जश्त्वेन जस्य ग , इत्यप्यनुसन्धेयम्। एवं हि धातुत्रयादनि भग इति 

पद् सिद्धयति) ततोऽयमर्थः। भर्ग. शरीरान्तगतसवंपापानां सवसं सारस्य च भजेनसमथं तेज 
सयज्ञानानन्दादिवेदान्तप्रतिपा्ं सयेपदाथप्रकाराक स्वयं चातीवप्रकाशमानं वा परमं तेज 
''वसर्णाद्धवा अभिषिपिचानाद्धर्गोऽपचक्राम तद्रीस्यं बे मगः" इति श्रतेभग सवजगत्कारणं 

वा बाह्यं तेजः बयं धीमहि ध्यायामः चिन्तयाम इयथः । ध्ये चिन्तायाम् इत्यस्माहइुत्तम 
वहुवचने छान्दसत्वात्सम्प्रसारणे पूषरूपे च कृते हर इति दीघं धीमहीति रूपं मवति । 
तस्य॒ कस्य भगं इत्यपेक्षायामुच्यते । यः सविता सबप्रेरकः सवौन्तयांमी सवसाक्षौ 
आदियमण्डलान्तगंतः पुरुपः परमात्मा नोऽस्माकं धियः बुद्धी. प्रचोदयात् प्रकपेण चोदयति 
स्बस्वव्यापारे प्रेस्यतीयथः । व्चुद प्रेरणे" इ्यस्माह्डर्थे छेटि छेटोऽडाटाविःयडागमे (इतश्च 
रोपः परस्मेपदेष्विःति तिप इकारछोपे च प्रचोदयादिति पदं सिभ्यति । तस्य सवितुद्दवस्य 
भगः तेजो वयं धीमहि ध्यायामः । सोऽस्माकं सवेपापानि भजेयितवाऽस्मभ्यं मोक्षं ददालि- 
याशं सावाक्याथः। इति गायत्रीमन्त्राथः॥। यद्रा वाक्यभेदेन योजना-सवितुद् बस्य तत् वरेण्यं 
वरणीयं सवे. प्राथनीयं मगः वेदादिग्रसिद्धं वेदान्तप्रतिपादं ब्राह्यं तेजो वयं धीमहि ध्यायामः। 
यश्च सविता नोऽस्माकं धियः ( धघीरिति कमंनामे"ति निघण्टुः ) कम्मीणि प्रचोदयात् 
प्रकषण चोदयति प्रेरयतीयथेः । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्तच्छब्दोऽध्याहत्तेव्यः । तं सवितारं च 
आदियमण्डछाधिष्ठादृपुरषमपि धीमहि ष्यायाम इदयभिप्रायः । अथवा छिङ्गव्यत्ययेन योजना 
तथाहि तदिति भगं इत्येतस्य विशेषणं तस्मात् यः'इस्यत्र सुप्रिङ्डपग्रहलिङ्गनराणासिति कारि 
कया लिङ्गन्यत्ययो बोध्यः । तेन ध्यत्' इति बोद्धव्यं ततश्चायमथः । सवितुः सर्वान्तयमिणो 
देवस्य परमेश्वरस्य बरेण्यं वरणीयं सेः प्राथनीयं तत् भगः पूर्वोक्तगुणविरिषं तेजो "वयं 
धीमहि ध्यायामः चिन्तयाम् इतियावत् । यो यत् भगैः पूर्वोक्तिगुणविशिष्टं तेजः नोऽस्माकं 
धियः बुद्धीः प्रचोदयात् प्रकषण चोदयति प्रेरयति सत्कम्मोलुष्ठानायेतिरोषः । सूर्योदये 
सत्येव ॒सन्ध्यातपणदेवपूजनपञ्चमहायज्ञादेः प्रबतंमानत्वादस्माकं बुद्धिप्रेरकं तदेव भगं 
ब्राह्यं तेजो वत्तते । तस्माद्वयं तदेव भगः बाह्यं तेजो धीमहि ध्यायाम इति भावः। 
ब्राह्मं तेजो रवि मण्डलेऽस्ती्यत्र श्रुतिरेव प्रमाणं तथाहि '“'्यऽएषऽएतस्मिन्मण्डङे पुरुषो 
यश्चेप हिए्यमयः पुरुषोऽयमेव; इतिमण्डङत्राह्मणप् (७) । (तदेवाभनिस्तद्ा दित्यस्तद्वायुस्तदुः 



मन्वा चन्द्रोदयः । २५ 

चन्द्रमाः! इद्यादि ८ श्ु° य० बे ३२।१) ब्रह्मोपासनाप्रङ्के “योऽसावादिलत्ये पुरपः सोऽ- 

सावहम्” ८ श्ु° य० वे० ४०।१७ ) ॥ “्यदादियगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्र. 

मसि यज्ाभ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥५ इतिभगवद्राक्यञ्च । अथवा असांदित्वादचश्रय- 
यान्तः पुंङिङ्ग एव भगशब्दः कल्पनीयः। तत्पक्षे (तत्' इत्यत्र सुपां सुगिति द्वितीयाविभक्ते 

लगलुसन्वेयः । ततोऽयमथः । सवितुः सवेप्ररकस्य देवस्य योतनात्मकस्य मगवतः सूच्यस्य 
वरेण्यं वरणीयं सैः प्रार्थनीयं तत् तं भगं सर्व॑पापभजंनसमथं मगौख्यं तेजो वयं धीमहि 
ध्यायामः चिन्तयाम इत्यथं । तत् तं कं मगमित्यपेक्षायामुच्यते । यः भगः मगौख्यः तेजो. 
विरोषः नोऽस्माकं धियः बुद्धीः बुद्धीन्द्ियाणीति यावत् प्रचोदयात् प्रकषण चोदयति धमाथ 

काममोक्षेषु योजयतीत्यथः । तं भगं जन्मम्ल्युटु.खनाशाय ध्यानेन् वयं समुपास्महे" इति 
मावः । अथौन्तरक्रमेण व्याख्याचतुष्टयेऽपि वस्तुतस्तु पाथंक्यं न वत्तेते । किन्तु राब्द्विन्या. 

समत्रेण यक्किञ्चित्किचित्पाथक्यमिह प्रदरित् तच्च सुगमरीत्याथंबोधनाथमेव नतु भेदाथ- 

ज्ञानार्थमित्यनुसन्धेयप् । यद्यप्यत्र सवितुभगं इति सविदभगयोर्भिन्नता गाथत्रीमन्त्र 

प्रतीयते तथाऽपि परमार्थचिन्तायां सवितृभगंयोभंदो न विद्यते । य एव सविता स एव 
भगैः सविचरमगेयोरदतमेवास्त तस्मात्सवितुर्भगं इत्यत्र राहोः शिर इतिवस्पष्ठी नच भेद. 

साधिकेत्यवगन्तन्यम् । उक्तार्थेवु यथोपयुक्ता इमे शोका द्रव्याः । ते च याज्ञवल्क्येनो- 
्तास्तथादि- 

तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्य; सततं बुधैः। 

उदाहूते त॒ यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहूतः ॥ १ ॥ 
(~ ¢ ¢ (8 

सपिता सवेभूतानां सवेभावान् प्रक्रयतं। 
सवनात्पावनाच्चैव सतिता तेन॒ चोच्यते। २॥ 
दीञ्यते क्रीडते यस्मात् च्योतते रोचते दिवि। 

६ 0 दै 

तस्मादेव इति धोक्तः स्तूयते सवेदेवतैः॥ ३॥ 
चिन्तयामो वयं भगं धियो यो नः प्रचोदयात् । 

€ 

पस्पाथेकाममोक्षेषु बुद्धिरशतीः पुनः पुनः॥ ४॥ 
् स भ्रस्जपाके भवेद्धातुयेस्मास्पाचयते हसो । 

भ्राजते दीप्यते यस्मालगच्न्ते हरत्यपि॥ ५॥ 
काटा्िरूपमास्थाय सप्चाचिः सप्तर्षिभिः 

© 
भ्राजते यत्स्वरूपेण तस्माद्धगः स उच्यते॥&॥ 
भेति भीषयते छोकान् रेति रञ्जयते प्रजाः ¦ 

+ ¢ 

गत्या गच्छत्यजस्तं यो भगवान् भगे उच्यते ॥ ७॥ 

परेण्यं वरणीयश्च संसारभयभीरभिः 
भ) | 

आदित्यान्तगेतं यञ्च भर्गाख्यं वा यधष्ठमिः॥ <॥ 
गविः 



मन्थं चन्द्रोदयः । १४ १). 

जन्ममूत्युविनाश्ाय दुःखस्य जिषिधस्य च। 

ध्यानेन पुरूपो यस्तु दर्यः सं सूय्येमण्डडे ॥ ९ ॥ इति । 

एवमनेन यायत्रीमन्त्रेण भर्गशब्दस्य बहुविधमादहारसम्यमुक्तम् । इृदानीच् तस्येव मादहा- 
लम्यं सप्तन्याहृतिभिस्च्यते। सवितुः देवस्य तत् वरेण्यं भर्गा धीमहील्युक्तं तञ्च भगं कीटश- 
मित्यपेक्षायामभिधीयते । मूः प्रथिवी भूलोक इत्यथ", तथा भुवः भुवर्छोकः अन्तरिक्षरोक 
इत्यथः, तथा सव खर्छाकः खगंखोक इत्यथः, तथा मह महर्छोकः, तथा जनः जनरोकः) 
तथा तपः तपोलोकः, तथा सव्यं सत्यरोक., एवं क्रमेण तत्तह्लोकस्वरूपं भग इत्यथः । यदेत 
हो फरूपं जगत् देवभगौख्यस्य ब्रह्मतेजसोरूपम् अतस्तत्तष्छोकरूपं भगं इति भावः । यद्वा एव 
मुपय्युपरिक्रमेण अवस्थितानिमान् भू रादीन् सप्र रोकानमिन्याप्य अवस्थितं मगं इत्यथैः । 
यदिदं भगाख्यं तेजस्तदिमान् भूरादीन् सप्र खोकान् स्वदीप्त्या प्रदी पवस्प्रकाशयतीतिभावः। 
पुनश्च किम्भूतं भगैः आपः नरसूनव. जलानि तद्रूपमित्यथः । “तदेव शकं तद्भद्च ताऽआपः" 
इतिश्रुतेः । समस्तत्रह्षाण्डसाधनभूतानां पञ्चमहाभूतानां मध्ये यज्रतवं तद्पि तदेव भगो. 
ख्यं तेज इतिमावः । तथा च्योतति; अभ्रिः तदरूपमित्यथेः । “अश्चिव्योतिरर्योतिरभि ” 
इतिश्रतेः । तेजोरूपं यद्रहितरवं तदपि तदेव भगस्य तेज एवेति भाव. 1 तथा रसः चायुः 
तद्रूपमिस्यथेः । “एष वै रसो योऽयं पवते" इतिश्ुतेरिद रसशब्देन वायुरेबोच्यते । यद्रायु- 
तन्वं तदपि भगीस्यं तेज एवेतिमावः । तथा अमृतं मरणधम्मेरहितं महप्रस्येऽपि विद्यमा- 
नित्यर्थः । तथा ब्रह्य श्वुहणाद्द्येतियास्कः? ह्य व्यापकं परमाःमाख्यं तेजस्तत्स्वरूपं मगं 
ह्यथ; । ^ खं ब्रह्य" ति श्रुतेः यदाकाशतन्त्वं तदपि तदेव मर्गयं तेज एवेतिभाव । 
तथा भूः भूमिः “भूरसि मूमिरस्यदितिरसि व्विश्वघाया'” इतिश्रुतेः, तदरूपभित्यथेः । प्रथि- 
बीतच््वं यत्तदपि भगोख्यं तेज एवेतिभाव. तथा भुवः उपरि अन्तरिक्षस्थ यचन्द्राख्यं तेज 
इति शेषस्तदूपं भगे इयथः । “सुपुम्णः सूय्यररिमिशचनद्रमा गन्धव. इतिश्रुते. । तथा स्वः 
(“स्वरादियो भवति सु अरणः सु ईरणः स्तो रसान् सृतो भासं ज्योतिषां सृतो भासेति वा 
इति यास्कोक्तरि स्वःशब्देनादित्य एवोच्यते । तद्रूपं मगं इत्यथः । अत्र सविृभगंयोर- 
मदददनाय स्वरिव्युक्तं तेन आदित्यरूपं यत्तेजस्तदपि भर्गाख्यं तेज एवेतिमावः । तथा 
ओम् ओमिति यत्पदं तच्च सोपाधिकब्रह्मप्रतिपाद्कं तत्र अकारोकारमकाराणां सस्मेकनेन 
ओमिति पदं भवति । तचब्रह्मविष्णुमहेःपरवाचकम् । अतोऽत्र ओमिति भर्गविशेषणम् अर्थात् 
ब्रह्मविष्णुमहेश्धरात्मकं यत्सोपाधिकं ह्म तदपि मगाख्यं तेज एवेतिभावः । सर्वं खल्विदं 
ब्रह्य नेह नानास्ति किच्छनेति श्रुतेः बह्यभिन्नं किमपि न अत एकं तदेव कारणं कार्य्यञ्च.“ स 
अकामयत एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयं स तपो अतप्यत तपस्तप्वा इद सवेमस्रजत यदिद् किच्च 
तत्सृषटरा तदेवामुप्राविशदि”ति श्रुतेः । अतः श्रुत्याभ्युक्तम् {तमिद्रभं प्रथमं दध्र आपो यत्र 
देवाः समगच्छन्त पूव” इति । “मम् योनिमंदद्रहम तस्मिन्गभ दधाम्यहमिति भगवद्राः 
क्याञ्च भगव्यतिरिक्तं न किमपि सवे यत् कार्यजातं कारणजातं च तद्धर्मः बाह्यं तेज 
एवेत्यथः । अतो वयं तदेव धीमहि ध्यायामः भ्यानेनोपास्महे । तससादादस्माकं धम्मा- 
थेकाममोक्षसिद्धिमेवव्वित्याशंसावाक्यार्थ" । एवमत्र भर्गराब्दस्य माहातम्योपवर्णनप्रसङ्खेन 
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भूरादिसप्रलाकरूपं काय्यंस्वरूपं सप्तव्याहतिभिव्यख्याय तदीयकारणत्वेन आपो ज्योतिरिति 
शिरोमन्त्रेण पच्चभूतरूपं कारणस्वरूपमपि व्याख्यातम् ॥ ३ ॥ 

ॐ सूय्येश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पायेभ्यो रक्षन्तं यद्राञ्या 
पापमकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्याञुदरेण शिहना रातिस्तदवटुम्पतु यक्कि- 
श्विदरितं मथि इदमहमम्रतयोनो सूर्य्यं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ ४॥ 

सूय्येश्चमेत्यस्य जद्यऋषिःग्रकृतिदछन्द; सूर्य्यो देवता प्रातराचमने विनियोगः । 
अथ मन्राथैः 1 सुय्यैः आदित्यः, मन्युः यज्ञः, मन्युपतयः यज्ञपतय, इन्द्रादयो देवाः, मन्यु 

तेभ्यः असाङ्गयज्ञकरतेभ्य' पापेभ्यः मा मां रक्षन्तं पाङ्यन्खिव्यथ" । चकाराः सवं समुच- 
यार्था: । यद्रा “मन्युय॑ज्ञःकतौक्रधीः? व्यमरसिहोक्तः मन्युश्ब्द* क्तुबाचकः ऋोधवाचकश्च 
तन्न क्रतुराद्धेन सङ्कल्प एवामिग्रेतो न तु यज्ञः तस्येह प्रथगेवािधानात् अतोऽथाोन्तरं यथा 
सूय्येः आदिः प्रसिद्ध एव तथा मन्युः करतुः सङ्कल्पः? मन्यु पतयः कतुपतयः सङ्कल्पपतयो 
देवाः, मन्युकृतेभ्यः सङ्कल्पकृतेभ्यः पापेभ्यो मा मां रक्षन्तां पाख्यन्तु अनिष्टसङ्कल्पा- 
लुस्पादनेनेति शेषः । ममेतादशः सङ्कल्पः कदापि भा भवतु येनाहं केपाञ्जिदनिष्ठ स्वस्य वाऽ- 
निष्टजनकं किमपि कम्मे कुय्यामित्याशयः 1 अथवा सूयय: आदित्यः, मन्युः क्रोधः; मन्यु 
पतयः क्रोधपतयः इन्द्रियाणि; मन्युकरतेभ्य कोधकरतेभ्यः पापेभ्यो मा मां रश्छन्तां कोधा 
सुरपादनेन पाख्यन्त्वित्यथंः 1 ममैतादशः क्रोध" कदाचिदपि मा भूयाद्येनाहं किमप्यकाय्यं 
कुययीमित्यभिग्रायः । किञ्च मनसा मानसेन परस्याजिष्टचिन्तनरूपं वाचा वचनेन मिथ्या 
भापणरूपं कोघेन कमप्युदिश्य दुवचनोचारणरूपं वा हस्ताभ्यां पाणिभ्यां परख्लीपरद्रव्या- 
दिस्पशेरूपं दु.प्रतिप्रहम्रहणरूपं वा पद्ध्ां चरणाभ्यामन्धकारे पिपीलिकादीनां हननरूपं तथा 
उदरेण जठरेण अनदनीयान्नमक्षणकूपं शक्चिधा शिदतेनेतिप्राप्ते-बाहुखकादिनादेशाभावे 
दीघं सति शिदना इति “सुपां सु्भिः' तिविभक्तेडोऽऽदेरे डित्वसामथ्यीद भस्यापि टेरेपि वा 
शिदना इति वृतीयेकवचने रूपप् । शिया लिङ्गन अगम्यागमनरूपंशाखप्रतिपिद्धमसामयिकं 
वा खसखीसम्भोगरूपमपि तत्करृतमन्यदूपं वा यत्पापं राच्या सुपां सुपो भवन्तीति सप्तम्येकव- 
चनस्थाने चृतीयेकवचने सुपां सुगति सप्रग्री विभक्तराकाराऽऽदेद वा रात्रेरिकारस्थाने 
यणादेरो च “रात्याः इति रूपं सिध्यति । तेन रात्या अथात् रात्रौ अहमकापं कृतवानस्मि 
तत्पापं रात्रि. रन्यधिष्ठात्रीदेवता अवद्ुम्पतु नाश्चयतित्यथंः । तथा यक्किञ्िदन्यदपि दुरितं 
पापं मयि मदारितं 'वत्ततेः इति शेष. । दहे आपः जलानि अर्थात् जलाधिठान्यो देव्य 
दुरितं पापम् अहम् इदं प्रयश्च यथा स्यात्तथा मनसा अभिभाव्य असृतयोनौ मोक्षकारणे 
ज्योतिषि हृदयमध्यस्थितप्रकाशरूपे सूय्यं जुहोमि । स्वाहा मया हूतं तत्पापं सहतमस्तु । 
अथवा स्वाहाकारेण जुहोमि जुहोतीनां स्वाहाकारप्रदानत्वादितिभाव. । जहोतीनां रक्षण 
श्रोक्तं कात्यायनेन “उपविष्टहोम. खाहाकारम्रदानाः जहोतय.'इति । सर्वेपां हदि यञ्व्योति 
स्तदेव सूय्य" स एवायमात्मा तस्मिन्नैव सय्यास्ये आत्मञ्योतिषि पापरूपस्य हविपो होमं 
वरोमीयाशयः । कतम अत्मेद्युपक्रम्य “सोऽयं विज्ञानमयः पुरुषः प्राणिषु हृदयं. ज्योतिः" 
इतिश्रुतेस्तत्र पापहविषो होमो युक्त एव तस्मादनेन मन्त्रेण आचमने कते सति आचमनकन्त 
पुरुषस्य सवंपापराहित्यं भवति । पापराहिप्ये सति निष्पापव्वास्सुतरां सुखं च भवतीलया- 
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“यद् दित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिरम् । यच्न्द्रमसि यचापनौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।'' 
[, [ [क 

इति मगवद्वाक्यादिह स्व्यं ज्योतिरभिः तत्रेष होम. । रोषच्च सूय्येश्चमेति सन्रवदरोद्धव्यम् ॥ 
अनेन मन्त्रेण अभिमन्िता या आप आचम्यन्ते ता आप. युता भवन्तु ॥ & ॥ 

आपो दिष्ठा म॑यो वस्ता न॑ऽ द॑धातन । महे रणाय चक्षसे ॥ ७॥ 
॥ , 1 1 | , (1 | . 

यो व--धिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न -- । उशतीरिव मातर -- ॥<॥ 

तस्म्ाऽअरङ्ग माम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपो जनयथा च न८ ॥६॥ 
आपोदि्ठेत्यादितृ चस्य सिन्धुद्रीप्छपिः गायत्रीछन्दः आपो देवता माजन विनियोगः । 

अथ मन्राथेः } यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादिह प्रथममन्नस्य द्वितीयचरणे तच्छब्दोपादाना- 
यच्छब्दोऽध्याहदार्य्यः । तथा हि शब्दः एवाथः प्रसिद्धार्थो यस्मादर्थो वा स चापे व्याख्यायां 
रव्य: । ततश्चायमथंः । हे आप. या हि या यूयमेव मयो मुवःस्थ सुखभावयित्यो मवथ । 
८मय इति सुखनामे"ति निषण्डुः । मय सुखं मवति याभ्येऽद्यस्ता मयोभुवः प्रथिन्यां 
यानि द्रभ्याणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि जिहोपस्थादीन्द्रियसुखकराण्येव तेपां जराघीनोः 
सपन्नत्वात्छृष्स्यादौ परमेश्वरः अप एव सवान् । न ह्युदकं विना केपाच्धित्सृष्टिभेवितुमहंति। 
अतः सुखकरसवेपदार्थनां जढाधीनत्वसत्वादपां मयोभूत्वं सुस्पष्टमायातम् । यद्रा हे 
आपः; या हि याः प्रसिद्धा यूयं मयोभुवस्थ सुखमावयित्यो भवथेयथेः । ता यूयं नः 
अस्मान् उं अन्नाय दधातन स्थापयत । यथा वयं सर्वस्याऽन्नादे. अथीत्सवंमोग्यपद्ाथंस्य 
भोक्तारो भवेम तथाऽस्मान् कुरुतेयथ- । यद्वायमथंः । दहि यस्मात् यूयं मयोभुवस्थ 
मयः सुखं भावयन्ति प्रापयन्ति ता मयोभुवः सुखप्रापयित्यः स्थ तस्मादस्मान् ऊर्जं “८ऊल्न 
बलप्राणनयोः'' ञल्नेति सवौन्मनुष्यपश्वादीन्बख्यति पानादिना दृढशरीरान्करोतीति उल्लः । 
यद्वा उल्ञेति प्राणयत्ति प्रकर्षेण चेष्टयतीति अज्ञं इति व्युतपत्तिद्रयेन जरगतो रससार 
एवोज्जराब्देनोच्यते । तस्मिन् उर्जे रसे दधातन दधात स्थापयतेल्थः । यद्रा अर्ज 
इति ्रिपत्ययान्तस्य चतुथ्यकवचने रूपम्। ऊल्नेति बलयति प्राणयति चे्टयतीति वा 
उक रसः तस्मे उज्ञं रसाय स्वकीयरसानुभवाथ दधातन स्थापयतेत्य्थः इह संसारे” इति 
रोष" । स्रानपानादिहेतुत्वेन संखोस्पादकत्वमपां प्रसिद्धमेव । अतो मयोभुवः स्थेव्युन्यते । 
किञ्च हे आप. ता युयं न. अस्मान् मह महते रणाय रमणीयाय चक्षसे द्च॑नाय च दधा- 
तनेत्यनुवत्तेते । “इहरोके'” इतिशेषः । महद्रमणीयं दशनं बद्मसाक्षात्काररक्षणं तदस्माकं 
छरुत. । इह संसारे अस्मन्त्रह्मसाक्षात्कारयोग्यान्छुरुतेति मावः । रेहिकपारछोकिकखं 
द्द्तेत्यृचो भाव" । “मह पूजायाम्” मह्यते पूरयते इति मट् ( अत्र महः किप्रत्ययो बोध्यः) 
तस्मै महे इति चतु्य॑कवचने रूपम् । “रण शब्दे" रण्यते स्तूयते सर्वैरिति रणम् तस्मै 
रणायेति चतुध्यंकवचने रूपम् । चष्टे पश्यति सवं येनेति चक्षुः तचवेह ज्ञानमयमभिप्रेतम् 
( अत्र चक्षेरसुन्परत्ययो बोध्यः ) तस्मै चक्षसे इति चतु्यंकव चने रूपम् । यस्मिन् ज्ञाते सर्व 
विज्ञातं स्यादितिछान्दोग्यश्रुतेः । दधातेर्खोण्मभ्यमवहुवचनस्य ''तप्रनप्रनथनाश्चे"ति तनवा. 
देरो दधातनेति रूपम् ॥ ७ ॥ 
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यो व इति । हे आपः; वः युस्माकं शिवतमः कल्याणतमः सखैकदेतुः यो रसोऽ 
स्तीति रोपः । युष्मदोग्रौ बङकसो य. सारमागोऽस्ति तस्य रसस्य नः अस्मान् इह माजयत 
इह मत्योके भागिनः करन ( तस्येत्यत्र कम्मणि षष्ठी बोद्धव्या । ) तं रसं प्रापयतेव्यथः | 
तत्र दृष्टान्तः का इव उशती : मातर इव उरान्तीति उशव्य इति प्राप्न वा छन्दसीति पूवंसवणे- 
दीघं: “वरा कान्तौ ".कानितिरिहैच्छा" इत्यस्माच्छ्प्रत्ययान्तात् “उगितश्च इति इगीष्प्रत्ययः) 
उदात्यः पुत्रस्य कल्याणं कामयमाना मातरो यथा स्वकौयस्तन्यरसं पुत्र पाययन्ति तद्रत्छ्रीयं 
रसमस्मान्पाययतेत्यथ । प्रीतियुक्ता मातर. खे. स्तन्यस्सेयंथा स्वीयपुत्रान् भावयन्ति तथा 
मारस्थाना यूयमपि स्वरसप्रदानेनास्मान् भावयतेति भावः ॥ ८ ॥ 

तस्माऽअरमिति । तस्मे इति पष्ठयथं चतुर्थी । अरमिति प्राप्रे ककारस्य रेफदछान्दसः 
रख्योडंर्योस्तथेति र्योरेकत्वस्मर्णात् । तथा हि हे आप. वः युष्माकं संबन्धिनस्तस्य 
पूर्वोक्तध्य रसस्य अरम् अलम् पय्यौप्रि गमाम गच्छेम पर्यौपनिर्नमरसविपये वैवृष्ण्यं सदा 
तृपरर्वेति तदुभयं वयं प्राप्तुयाम इत्याशास्महे इति भावः । गन्छतेर्छोडथं “-छन्दसिटदल- 
डङ्िटिः" इति पाणिरिवचनाल्टुडि उत्तमबहुवचने छान्दसत्वादडागमाभाव्रे गमामेति 
रूपम् । बहुकं छन्दसीति शपिद्परे छादेशामावे रोडुत्तमवरहुयचने वा रूपम् किञ्च हे आप 
यूयं यस्य क्षयाय जिन्वथ “क्षयो निवासे" इ याद्युदात्त्वात् क्षयश्ब्देन निवास. । तत्र 
क्षयायेति चतुर्थी पष्ठयधं यस्ये्यनेन सामानाधिकरण्यात् । यस्य क्षयस्य निवासस्य जगता 
माधारम्तस्य यस्याहुतिपरिणाममूतस्य रसस्येकदेशेन ब्रह्मा दिस्तम्बपय्येन्तं जगत् जिन्वथ 
तप्पंयथ । जिन्वतिः प्रीतिकम्मति यास्कोक्तेः । सवप्राणिनस्तृप्नि गमयथेदयथः । तत्र है आप, 
नः अस्मान् जनयथ मोक्तुसेनेति रोषः । यथा अन्येषां पुण्यकम्मेणां दरपनिं कर्थ तथाऽस्मा- 
कमपि त्च कृषह्तेयथः । “जनी प्रादुभावे” इत्यस्माण्णिजन्तादाशिपि रोट् , तत्र ^“तस्थ- 
स्थमिपामिः'ति थस्य तादेशो न भवति “बहूं छन्दसीति सवंविधीनां छन्दसि वैकल्पि- 
कत्वात् । जनयत उत्पादयत तद्रसमोकछनस्मन्छुरुतेत्या जान दे ब्वमासास्यतेऽनेनेति भावः| 
''अन्येपामपि ददयते" इति संहितायां दीघं जनयथा इति ॥९।। 

ॐ द्रपदादिव शुयुचान? स्विन्न? स्नातो मरादिव । 

पतं पथित्रेणवाञ्य पाप ~ श्रन्धन्त् मेनस्९ ॥ १० ॥ 

दरपदादिवेत्यस्य कोकिरो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुष्छन्द आपो देवता सौत्रामण्यवभरये 
विनियोगः जथ मन्त्राथः। आप. जलानि जलाधिष्ठात्रयो देवता मा माम् एनस" पापान् शुन्यन्तु 
( अन्तभोवितो ण्यथं. । ) शोधयन्तु पविव्रीकुवेन्तु मां पापाप्रथक्ुर्बन्त्वितिभाव 
तत्र ृ्टन्तत्रयं द्रुपदादिवेस्यादि तद्यथा एनस. पापात्कथं शोधयन्तु दरपदान्मुचान इव "पला 
रीददरुमागमाः इयभिधानोक्तेः ( अम० २।४।५] ) दरस्तरुस्तन्मयं पदं द्रपद् तस्मात् दरपद्ा- 
त्काष्ठपादुकायाः सकाशादित्यथेः मुमुचानः प्रथग्मवन् कधित्पुरुषो यथा पादुकादोपैने पुन 
सम्बद्धो भवति । ( सुचेविंकरणव्यत्ययेन शानचि जुहोत्यादित्वाद्धिवे सुमुचान इति रूपम् ।) 
श्च्त सिन्नः स्नातो मलादिव; यथा च खिन्नः स्वेदवान् कश्चित्पुरुषः सातः सन् मलात् 
शरीरसहटगननमलात् प्रथग्भूलवा पुनस्तेन मङेन सह् न संबध्यते । अपि च पवित्रेण पूतमाऽय- 
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मिव, यथा पवित्रेण कम्बखादिमयेन पृतं गितम् आञ्यं घृतं कीटेभ्यः प्रथग्भूत्वा न पुनस्तैः 
सह सम्बध्यते । तथाहमपि एनसः सकारान्मुक्तः सन् पुनस्तेन सह यथा न सम्बद्धो भवेयं 
तथाऽऽप" एनस. पापान्मां शोधयन्तु मां पापालयथकय पवित्रीक्कवन्त्वियभिप्रायः।। १० ॥ 

यद्वाऽयमथंः । आपः जरानि जराधिष्ठात्यो देवताः एनसः पापान्मा मां शुन्धन्तु शोध- 
यन्तु पविच्रीडकुवंन्त्विति पूवेवदिहाऽपि बोध्यम्। तत्र दृष्ठान्तत्रयं तद्यथा एनसः पापात्कथं शोधय- 
न्त्विदपेक्षायामुच्यते । द्रुपदात् सुसुचानः स्विन्न इवः द्रुपदात् द्रमपदाद्रक्षात् सुमुचान 
घहिभवन् स्विन्नः स्वेदवान् आतप इव स च द्रपद द्रक्षाद्रहिभवन् यथा पुनव्रक्षं न स्प्रशति 
तथा एनसः पापारप्रथगभवन्नहमपि पुनः पापं न स्पशेयं तथा माम् आपः शओोधयन्त्वियथंः । 
किञ्च खातः मङादिव, खातः कथिज्ननः मरत् शरीरसेहगनमलान्मुक्तोभूत्वा यथा पुनम 
न स्पृशति । अपि च पवित्रेण पूतमाञ्यमिव, आज्यं धृतं पवित्रेण पूतं पवित्रीकरतं सत् 
यथा पुनः अमेध्यं न भवति । अहमपि अद्धि. पूतः सन् पुनरपि अमेध्यो न भवेयं तथा माम् 
आपः छन्धन्तु शोधयन्तु पापान्मां प्रथकय पवित्रीककवेन्त्ित्यथः । अपां ्रसादात्पापान्मुक्तं 
मां पुनः पापं मा स्प्रशत्ित्याशं सावाक्याथेः ॥ १०॥ , 

ॐ ऋतश्च सत्यश्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः सुद्र 
ऽणवः समुद्रादणेवादधिसम्बस्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य भिषतो 
वशी सुय्याचन्द्रपसौ धाता यथा पूवेमकल्पयत् दिवश्च पृथिवीश्चान्तरिक्षमथो 
स्वः । ११ । 

ऋतञ्च सत्यञ्चेति ष्यादिश्रदशेनपूवकं व्याख्यातम् ॥ ११॥ 

ॐ अन्तथरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽगरतम्र ॥ १२॥ 

अन्तश्चरसीत्यस्य तिरश्चीन ऋषिरनुष्ट्प्छन्द आपो देवता अपायुपस्पखने विनियोगः। 
एवमस्य मन्रस्य ऋष्यादिक प्रद्श्योथं विवरृणोमि तथाहि हे जरूपद्ाथं, त्वं भूतेषु प्राणिषु 
अन्तश्चरसि मध्ये भ्रमसि तथा गुहायां गिरिकन्दयायां विश्वतोमुखस्त्वमसि विश्वतः सवतो 
मुखानि यस्य स विश्वतोग्ुखः। घास एव अपां मुखानि, निञ्चरपरदेशो ताः सवतः पतन्तीति 
प्रसिद्धमेव । अतो विश्वतोमुखः अथौत्सवेतो मुखो जर्पदाथः । क्च हे जर्पद्ाथै, त्वं 
यज्ञः यज्ञसाघनत्वात् यज्ञः अथात् यज्ञस्वरूपस्त्वमसि इह कारणे कार्योपचारः । तथा हे 
जरूपृदाथं, त्वं वपट्कारः अथाद्रपट्कारस्वरूपस्त्वमसि । तथा इंटशस्त्वमसि । कीदृश आप 
जरस्वरूपः । तथा ज्योतिः ज्योतिःस्वरूपः । तथा रसः अपां सारभागः । तथा अमृतं सुधा- 
रूपस्त्वमसि । हे जरपदाथ, यतस्त्वमेवं भूतोऽसि अतो मां सुखं गमयेत्यारंसाचाक्याथः।९२।। 

यद्वा आपो अ्योतीरसोऽख्ृतमिलयस्यायमथंः । हे जकूपदाथ, त्वमेवम्भूतोऽसीति वाक्य- 
रोष । किम्भूतः आपः आघ्रुबन्ति सवमित्यापः सवप्राणिनां सष्टिहेतुभूतत्वाज्ी बनहेतुत्वाचच 
सवव्यापनशीखः (आपो अग्रे विश्वमायन् (अथ० सं० ४।२।६। ) इत्याथवेणिकश्रुते 
“आपो ह यद्ूहतीर्विश्वमायनः ( श्चु०° य° वा० सं= २७२५ ) इति माध्यन्दिनीयश्ुतेश्च । 

ई 



४२ मन्नाथंचन्द्रोदयः। 

"तद्रह्य ता आपः ( चुर य० बा० सं० ३२०१ ) इति माध्यन्दिनीयश्रुतेरपां ब्ह्मरूपत्वाद्रा 
सवेव्यापनरीखः। तथा ज्योतिः द्योतते दीप्यते इति ्योतिः ध्युत दीप्तो ( भू० आ० } 
तस्यादिव्यापत्या अयोतिः “्यदपो वजो वाऽप वजो हि वाऽआपस्तस्मायेनैता यान्ति निम्नं 
कुवन्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निदंहन्ति ८ रा० बा० १।१।१५। }” इति श्रतेरपां बज्ररूपस्वाद्जस्य 
च ज्योतिःसखरूपत्वात् हे जटपदाथे, त्वं तदूपोऽसि । अपां वेद्यतानरुसंबन्धत्वाद्वा ज्योतिषं 
स्वच्छत्वाद्रा दीप्निमत्तवं जरूपदाथस्य सुप्रसिद्धं हे जरपद्ाथं, स्वं तथा भूतोऽसीयथेः। 
तथा रसः रस्यते आस्वाद्यते इति रसः आस्वादनादहस्ताहशचसत्वमसि । तथा अमृतमसि 
आत्मा वा इदमग्र आसीदिति प्रकरय (आपो हवा इदमग्रे सङिर्मेवासः ( श० ना० ११।१। 
६।१। ) इति श्रुतेः (तद्रह्य ता आपः इति श्रुयन्तराच्च अपां ब्रह्मरूपत्वेन महाप्रख्येऽपि 
विद्यमानसादेवैवमुच्यते हे जलपदाथं, स्वं मरणधम्मेरहितोऽसि । हे जरूपदा्थं, यतस्तव 
मेवम्भूतोऽसि अतोऽनेनाचमनेन मां सुखं गमयेत्यारांसावास्याथः ।॥ १२॥ 

ॐ भूव सव ~ तत्सवितुवरण्यं भग देवस्यं धीमहि। 
धियो योन ~ प्रचोदयात् ॥ १३ ॥ 

ऋष्यादिप्रदशेनपूवेकं प्राणायामप्रकरणे व्याख्यातोऽयं मन्व: ।॥ १३॥ 

ॐ उदरं तम॑सृस्परि स्व--पदरयन्तुऽउत्तरम् । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति रुत्त॒मम् ॥ १४॥ 

उद्रयमित्यस्य हिरण्यस्तुप ऋषिरनुष्टप्छन्दः संय्येदिवता सूर्य्योपस्थाने विनियोगः 
''उत् इव्युपसगः अगन्मेति क्रियापदेन सह सम्बध्यते, “छन्दसि परे+ज्यवहिताश्चः इति 
पाणिनिवचनात् । वयं सूर्य्योपस्थानकत्तौरः तमसः तमःप्राचुर्यात् भूरोकात् उत्तरम् उध्वं 
स्थितं स्वः सू्येस्य तत्र स्थिततवात्सुस्यौवलोकनेनैव स्वगंखोकं परिपश्यन्तः सकवेतोभावेनाव- 
खोकयन्तः अत एव देवत्रा (दृबेष्वितिदेवत्र सप्तम्यथं त्रलृप्रत्ययः, छान्दसोदीर्धश्ानुसन्धेयः।) 
देवत्रा देवेषु उत्तमं देवानां मध्ये श्रेष्ठम् ““देवत्वमाजानममेः" इति श्रतेः आजानदेवत्वादेव 
कम्मेदेवपेक्षया श्रष्ठमियथं. । यद्वा देवत्रा देवेषु अर्थादेवरोकेषु अभि, चन्द्रः नक्षत्राऽपेक्षया 
उल्कृष्टम् एवम्भूतं ज्योतिः अ्योतिःस्वरूपं सुय्यदेवम् उदगन्म उद्रच्छाम, अनेन सूर्य्योपस्था- 
नकम्मंणा वयं सुस्यं प्राप्तुवाम वयं भूरोकस्योपरिस्थितं स्वगेखोकं पर्यन्तः सू््यप्रसादात्तम- 
तिक्रम्य परज्योतिःसवरूपे सूर्यं सङ्गता भवामेत्याशं सावाक्याथः । गमेर्छोडयंरङिः शपित 
मस्य नकारे उत्तमपुरुषबहुबचने अडागमे अगन्मेतिरूपम् | १४॥ 

ॐ उदुत्यं जातवदस दवं वहन्ति कतवं ~ । 
ट्श विश्वाय सूय्येम् ॥ १५॥ 

उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्वछषिगोयत्री छन्दः सूर्य्यो देवता सूर्य्योपस्थाने विनियोगः, 
उत् इ्युपसगः वहन्तीत्यत्रान्वेति पूववत् “छन्दसि परे, व्यवहिताश्च" व्यक्तत्वात् । उ इति 
दो भाथः । स्यमिति व्यच्छब्दस्य प्रयोगः । ततद्वायमथंः । केतवः परज्ञादेतवः सू््य॑रस्मय 

11 



भच्राथचन्द्रोदयः ७३ 

विश्वाय षष्ठयथं चतुर्था विशस्य जगतः दरो दशनाय अथात विश्वं द्रं जातवेदसम् अभि 
तेजोमयं जातम् उत्पन्नं कम्मफलं यस्मादसौ जातवेदास्तं जातवेदसं सूर्य्योदये सति कम्म- 
मात्रस्य प्रवत्तेनात्तत्तत्कम्मेफटोत्पादकं त्य त प्रसिद्धं सूय्यं देवम् उद्रहन्ति उत् उध्वेयथास्या- 
तथा करत्वा उद्याचलाद्स्ताचङं प्रापयन्तीत्यथंः । विश्प्रकारानाथं रमयः सूय्यमुद्रहन्ती- 
त्यादित्यस्योत्कीत्तनमनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यते । “टय विख्ये चे"ति तुमथं दृशेः के प्रत्यये 
कित्वाद्रणाभावे द्र्ुमत्यथं दरो इति निपातः ॥ १५॥ 

ॐ चिं दवानायदगादनीकं चश्ुर्भि्रस्य वरदणस्यारे? । 
आघ्रा यावा पृथिवीऽअन्तरिश्नह सुय्येऽभास्माजग॑तस्तस्थुष॑थ ॥ १६ ॥ ` 
चित्रमिन्यस्य कौत्स ऋषिचिष्टुष्छन्दः सूर्य्यो देवता सूर््योपस्थाने विनियोगः । 

अथ मच्राथः | 
मित्रस्य वरणस्य अप्नः चक्षुः अक्षिभूतः नेत्ररूपः देवानाम् मित्रादिव्यतिरिक्ताना- 

मन्येषां देवानाम् अनीकं समूहः देवानाम् योतमानानां रदमीनां समूहः तेजः समूह् इतिवा 
जगतः जज्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च सकर्प्राणिजातस्य आत्मा सकरसंसारमयः सूय्यं 
चित्रम् आश्धय्यं यथा स्यात्तथा उदगात् प्राच्यां दिरि उद्रच्छतीत्यथंः । अत्र ख्डथं लङ्; 
छन्दसि टुङ्ङिटिः' इतिपाणिन्युक्तेः । सच उदितः सन्नेव स्वकिरणपुन्जेन दयावाप्रथिवी 
( पूवंसचणदीघरछान्दसः ) यावाप्रथिन्यो दयुखोकभूलोकौ अन्तरिक्षम् आकारच्च आप्रा 
आपूरयतीत्यथंः । अयमेवाश्चय्येहेतुः । नान्यः सययोत्पन्नः कथ्िदेवंकन्त् शक्तुयादित्यथंः । 
अयन्तु उदयन्नेव स्वभासा खोकत्रयं व्याप्रोतीतिभावः ! आप्रा इति आड् पूवौत् प्रापूरणे 
हृत्यस्माद्धातोठंडथं कडि प्रथमपुरुषेकवचनस्थाने 'तिडां तिडो भवन्तीति वचनान्मध्यम- 
पुरुषेकवचनम् ॥ इयन्तु प्रातःसन्ध्यायां सूर्य्योपस्थानपक्षे व्याख्या । मध्याहसन्ध्यायां 
सायंसन्ध्यायां च सूर्य्योपस्थानपक्षे "उदगात् आप्राः एतच्करियापदद्रयं यथास्थितं ठुडिः छ्डेव 
व्याख्येयं तद्यथा सूय्यः चित्रम् आश्चय्य यथा स्यात्तथा उदगात् उदयं प्राप्तः उदितो बभूवे 
त्यथः । स च उदितः सन्नेव यावापरथिवी अन्तरिक्षं च आप्राः आपूरितवान् स्वतेजसेतिशेषः । 
अन्यत्सवे पूववत्समानम् । १६॥ 

ॐ तच्चकषु इवहितं पुरस्ताच्छकरणुच्चरत् । प््येम शरद ~ शत॑ जोवेम शरद -- 
शत 2 श्रृणुयाम शरदं श॒तं भत्रवाम शरद --श॒तमदीना‹स्याम शरदः शतं 
भूय शरद् रातात् ॥१५७॥ 

. तश्व्षुरित्यस्य दध्याथवंण ऋषिरक्षरातीतपुरउष्णिक्न्दः सूर्य्यो देवता सूर्य्योपस्था- 
ने विनियोगः | इह रोके यावन्तः प्राणिनः चश्चुभ्यामवरोकयन्ति तावतां सर्वप्राणिनां यच्चा 
्ुषं तेजस्तत्सवं सूय्यस्येव तेजस्त्वमिति तचक्षुरितिमन्त्रेण प्रतिपाद्यते । तद्यथा तचश्चुः सवे- 
प्राणिन चक्षुःस्वरूपं तथा सूर्योदये सति यज्ञादेः प्रवत्तेमानत्वात् देवहितं देवानाभिन्द्रादी 
नां हितकरं शुक्र जुं शुद्धं स्वच्छं निम्मेखं सूय्योख्यं तेजः पुरस्तात् प्राच्यांदिरि उच्रत् 
उच्चरति उदेतीत्यथंः । अत्र रुटः स्थाने ठेडादेशः ““तिडमं तिडः” इति वचनात् ““इतश्च छोप 
परस्मेपदेषुः इतीकारणोपः ! अन्यल्रेटृकाय्यैमिह न मवति छन्दसि सर्वविधीनां वैकल्पिक- 
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त्वात् । एतादृशस्य सूथ्येस्योपस्थानं कृत्वा वयं रातं शरदः रातसह्धःयकानि वाणि पश्येम 
अ्थीत् शतवषपय्यन्तं सूर्यप्रसादाद्यमा्यव्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेमेत्यथः । अत्रासंसायां 
किङःएवमग्रेऽपि सवत्र बोध्यम् । तथा वयं रतं शरदः शतसद्कयकानि वषाणि जीवेम अथात् 
शतवषेपस्यन्तं वयमपराधीनजीवना भवेमेत्यथः । तथा वयं शतं शरदः शतवषौणि श्रृणु 
याम अथात् शतवषेपय्यन्तं वयं श्पष्टश्नोत्रेन्दरिया भवेसेत्यथः । तथा रातंशरदः रातवर्पीणि 
वयं प्रनवाम अथीत् शत्तवषेपय्यन्तं वयम् अस्छलितवागिन्द्रिया भवेमेखयथः । तथा शतं 
शारदः रतव पीणि वयम् अदीनाः स्याम अत् शतवपपय्यन्तं देन्यरहिताः भवेम न कस्या- 
पयम्र -देन्यं कुर्यामेयथेः 1 दैन्यच्च चक्चयदीन्द्रियपाटवसराहित्येन अथादिवेकल्येन च भवति 
तदस्माकं कदापि मा भूयादियारयः । नकेवखं शतेरारद एव किन्तु शरदः रातादपि शातव- 
षपिय्येपि भूयश्च पुनरपि बहुकारूपय्यन्तं वयं पदयेम, जीवेमः खणुयामः प्रत्रवामः, अदीनाश्च 
स्याम भवेमेयथः. । मन्त्रेणानेन सूर्य्योपस्थानकत्तरदीघजीवनं चक्चरादीन्द्रियपाटवमथेवैकस्य- 

राहित्यश्च भवतीदयाश्चथः ॥ मध्याहसन्ध्यापक्षे सायं सन्ध्यापक्चे च ““उचरत्ः इत्येतच्छिया- 
पदं ठडलरकारस्य प्रथमपुरुषैकवचने व्याख्येयं तत्र अडभावरङछान्दसः “बहुलं छन्दस्य 
माडयोगेऽपिः इति पाणिनिवचनात् । ततीऽयमथं । तचचक्चुः सवेपां नेत्रभूतं शुक्रं शष्घं 
निम्भेरं सूय्यौस्यं तेजः पुरस्तात् प्राच्यां दिशि उरत् उद चरत् उदगच्छतु उदितं बभू वेदथेः। 
रोषं पष्ट पूववत्समानमेव ॥ १५ ॥ 

ॐ" तोऽसि शक्रम॑स्यगरतमसि धामनामासि । 
मियं देवानामनाधष्ं देवयज॑नमसि ॥ १८ ॥ 

तेजोऽसीयस्य देवा्पयो गायत्रीछन्दः शक्रंदैवतं गायन्यावाहने विनियोगः । अथ 
मन्त्राथेः ! हे गायन्याख्यभ्योति. त्वं तेजः असि तेजःस्वरूपत्वात्तेजः प्रकारारूपमसि । अत 
एव शुक्र शधं शुद्धं निम्मेरम् असि । तथा स्वम् अम्रतमसि तेजसोऽविनारित्वादमरणधभ्मोसि 
तथा धाम असि “धाम ररमौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोरि'ति हेमचन्द्रोक्तत्वात् तथा त्वं 
गृहमसि स्वोपासकानां गृहवदाश्रयस्थानमसीत्यथ; । तथा त्वं नाम असि स्वोपासकाम् प्रति 
फलं दातुं नम्रीभूतमसि नाम अभिधानमिति वा तच स्वोपासकानामेव महदुत्कषपरकाशनम- 
भिधानं भवसि । देवानाम् इन्द्रादीनां भियं वहठमम् असि पक्षिरूपं विधाय त्वया सोमवल्या 
हृतत्वात् । तदुक्तं श्रया-“गायत्री पश्चिरूपं धृता दिवः सोममाहरत्" इति । अतो देवानां 
तवं प्रियमसि । तथात्वम्-अनाधृष्टमसि सोमाहरणाथं पक्षिरूपत्वेऽपि केनचिदसुरादिना 
तिरस्कतुंमशक्यं तेजःस्वरूपत्वाद्रा अनाधरष्टमनाधृष्यं केथिदपि तिरस्कन्तेमयोग्यम् एतादश 
त्वमसि । तथा स्वं देवयजनमसि देवा इस्यन्ते अनेन इति देवयजनं सवंतैदिकमन््ाणां 
तवन्मूरत्वाद् देवानां यज्ञहेतुकं विशिष्टसाधनं सवेमन्त्रमयमियथंः । न गायत्र्याः .परोमन्त्रो 
न मातुः पददेवतमित्यादयक्तेः ।। १८ ॥ 

७ गायत्यस्येकपदी द्विपदी भिपदी चतुष्पद्यपदसी नहि पद्यसे नमस्ते 
तुरीयाय दशनाय पदाय परो रजसेऽसावदो मा प्रापत् ॥ १९ ॥ 
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परो रजस इत्यस्य विमल ऋषिरनुष्टुप्ठन्दः परमात्मा देवता गायत्युपस्थाने विनियोगः 
अथ मन्रार्थः । तत्र^गायत्री वा इदे. सवे भूतं यदिदं किच्च वाग्वै गायत्री वाग्वा इदटे 
सवं भूतं गायति च घ्रायते च ( छा० ३।१२।१५ )'” इतिश्रुत्या यद्भ्युक्तं तदेवाऽनेन मच. 
णापि प्रतिपाद्यते । तत्र अतिरिक्तमितिकारिकया हीनपद्ाध्याहारेण वाक्ययोजनावगन्तन्या 
तथाहि-हे गायन््यधिष्ठात्देवते, शक्तिरूपे, त्वं गायत्यसि गायन्तं त्रायते इति गायत्री 
स्वोपासकत्राणकर््ी भवसि । तथा खम् एकपदी असि एकं पदं यस्याः सा एकपदी व्रेरोक्य 
प्देनेकपदी असि ! पदशब्दस्तुरीयांशवाची प]दशब्दवत्, ब्रेखोकयं व्वदीयतेजस एकरा 
इति भावः । तथा त्वं द्विपदी असि द्रे पदे यस्याः सा द्विपदी त्रयीविद्यारूपेण द्वितीयेन 
द्विपदी असि । त्रयीविदयेति व्वदीयतेजसो द्वितीयांरा इति भावः । तथा स्वं त्रिपदी असि 
त्रीणि पदानि यस्याः सा त्रिपदी प्राणादिना दरृतीयेन तरिपद्यसि । प्राणादिस्त्वदीयतेजसस्त्रती- 
यांश इति भावः । तथा त्वं चतुष्पद्यसि चत्वारि पदानि यस्याः सा चतुष्पदी व्यवहाररूपेण 
चतुर्थेन चतुष्पद्यसि । व्यवहारविषयस्स्वदीयतेजसश्चतुथांश इतिभावः । यतस्स्वत्तेजसः 
सकाशादेव बेरे क्यत्रयीविदयाप्राणव्यवहारविषयाः सर्वेऽपि सञ्जाता. । अतस्वं त्रेखोक्यादि- 
व्यष्टिसमष्टिपादेयेथाक्रमम् एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यसीत्यभिभ्रायः । एतत्तु केवलं 
त्वस्स्वरूपकथनमात्रमेवास्ति । अथौत् एवं हि त्वं चतुर्भिः पादैरुपासकेः पद्यसे ज्ञायसे इति 
भावः । इत्थमेकपदीत्यादि त्वसस्वकूपकथनेनोपासकानामुपासनासौकय्यं स्यात् । अन्यथा 
रूपादिशून्यस्य त्वत्तेजस उपासनाऽसम्भवात्त्वत्तेनः उपासितुं कः शक्रुयात् | अत उपास- 
कानायुपासनासौकय्याथमेकपदीत्यादि सलत्सरूपकथनमुपासनाभिप्रायेण प्रतिपाद्यते । वस्तु 
तस्तु त्वम् अपदसि अतः परेण निरुपाधिकेन स्वेनात्मनाऽपदसि अविदयमानं पदं यस्याः सा 
स्वमपदसि । हि यतस्त्वं न पद्यसे न ज्ञायसे नेति नेयात्मत्यात् । अतस्ते तव परोरजसे, 
रज इति तमोऽप्युपरक्षणकम् । अत्र परस् शब्दः सान्तः सच परशब्दवाची रजसः पर इति 
परोरजस्तस्मै परोरजसे, अत्र आहिताग्न्यादित्वाद्रजः शब्दस्य परनिपातः । रजस्तमोऽतीताय 
विशुद्धस्वाय विज्ञानानन्दघनस्वरूपाय), रज इति तम.सत्वोपटक्षणकमिति बा तेन गुणत्रय 
हीनाय विराट् हिर्प्यगमदिकारणोपाधित्रयदीनाय दरोनाय ध्यानेन दशेनीयाय तुरीयाय 
पदाय ब्रह्मविष्णुरिवभिन्नाय ब्रह्मस्वरूपाय नम. इतिशेपः । नमस्कारोऽस्त्वित्यथः । यद्रा वाग्वै 
गायत्रीतिश्रुतेगोयत्रया वाभरूपत्वात् तुरीयाय वैखरीरूपाय पदाय नमः नमस्कारोऽस्स्वियथः । 
असौ राज्ुः पामा खलसमापिविन्नकरः अदः तदात्मनः कार्य्य यत् त्वसरापिविघ्रकर्दतवं मा 
प्रापत् न प्राप्नोतु । त्वस्रसादान्मदीयपाप्मा त्वसपरापिप्रतिबन्धको माभूयादियथः । त्वत्त 
जसोऽरूपत्वात्तदुपासनाऽसम्भवात् तदथं नमस्कारमात्रं समयते । सयवसरे कदाचिदपि 
तदुप्णसनायोग्यतााभे तत्साक्षात्कार तत्सायुञ्यमपि भविष्यव्येवेल्ासास्य स्वटुपस्थानं 
करोमीति भावः ॥ १९ ॥ 

इति श्रीदामोरशम॑कृते मच््रार्थचन्दधोदयनान्नि वैदमनच्रभाष्ये 
पचमोप्यं सन्ध्यापरिच्छेद समाप्त ॥ ^ 

॥ इति सन्भ्यामन्नभ्यास्या समाघ्चा ॥ 
[1 
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षष्ठपारच्छेदः । 

अथ तपणमन््ारम्भः । 

उदीर् तामवरऽउत्परासऽ्डन्पध्यमा पितर -- सोम्यास -~ । 
असुय्यऽयुरदकाऽच्तन्गास्तेनो ऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ १ ॥ 

॥ अथ तप्पणमन्त्रस्याख्या ॥ 

पितृदेवसया जगती शद्कष्टा पितरतपणे प्रथमाङ्जरिग्रदाने विनियुक्ता ऋगियम् । 
यद्यपि पिवरशब्दः सामान्यतया जीवितपित्रादिवाचकोऽप्यस्ति तथाऽपि मृतपितृकस्येव 

€ त 

तपणादिपिक्का्यंऽधिकार्रवणादिह सृतपित्रादिग्रहणमेव साधीयस्त्वभियमिग्रेय व्याख्या 
यते ऋगियम् । तथा हि-अवरे एतद्छोकवासिनः पित्तर उदीरताम् “८ ईर गतौ ” 
( अद्ादिरात्ने पदी । ) ततो छोद् । उत् उध्वं क्रमन्तां गच्छन्तु स्वगं यान्तु मल्छृत- 
तपणेन सन्तुष्टाः सन्त इति रोषः । पित्रेकस्वे पितरि गुरुत्वाद्रहुवचन तदीयभलयाद्य- 
पेक्षया चा बहुवचनम् । यदा पुत्रादयः स्नानाथे जलाशयं गच्छन्ति तदा मृतास्तसित्रा- 
द्योऽपि तदत्तोदकप्राप्निकामनया तानतुगच्छन्ति गत्वा च वश्मनिष्पीडनपय्यन्तं तसतीक्ष 

णास्तत्र तिष्ठन्ति । तदत्तोदकं रुब्ध्वाऽतीव सन्तुष्टाः सन्तस्तद्थंमारिषं दत्त्वा उत्करमन्ते 
उध्वं गच्छन्ति स्वगं यान्तीति मावः। एतदभिग्रायेणेव तप्पेणकत्र एवमुच्यते मदीया 
पितरो मदत्तेनाम्बुना सन्तुष्टा" सन्त उदीरतामिति । यद्वा सुकृतिनस्तु सुङृतकम्मंणा सर्यान्ति 
दुष्करृतिनस्तु अगतिकाः सन्त इहैव तिष्ठन्ति तदभिप्रायेण वा अवरे एतद्धोकवस्तिनः पितर 
उदीरतामिव्यक्तं भवति । तथा परासः परा एव परासः ( आज्सेरसुगित्यसुगागमः ) | 
उ्ृषटरोकेऽवस्थिताः पितर. उदी रतासुद्च्छन्तु मदत्तनाम्बुना परितुष्टाः सन्तः उर्ध्वं करमन्तां 
स्वीयमु्ृषटस्थानं प्रतिगच्छन्तु अथवा स्वगस्थानां पितृणां स्वतस्त्रपतत्वात्तदुदेशेन मत्करत 
तप्पणकम्मंणः परमापू्ण सखगादपि उत्क्रष्टतरं स्थानं द्यलोकं गच्छन्स्वियथः । उदित्यप- 
सगौभ्यासाच्ियापदाभ्यासो बोध्यः कन्त॑सपेक्षत्वाच्छियापदस्य ! तथा मध्यमाः मध्ये भवा 
मध्यमाः मध्यलोकनिवासिनः आरिषेणादिना सहचरं प्राप्तास्तेषां तत्र निवासत्वादर्थादन्त 
रिश्षोकस्थाः पितरः उदीरतां मदत्तेनाम्बुना परितुष्टाः सन्तः तदुदेश्चतया मत्रततप्पण 
कम्मण: परमापूवण मध्यरोकस्थानादप्युरछरषटं स्थानमथात्स्वर्गखोकं गच्छन्त्विव्यर्थः । तत्न 
गत्वा सोम्यासः सोम्या एव सोम्यासः स्वर्गे देवैः सह स्थितत्वाहेववत्सोमरसपायिनः पितणां 
सोमदेषताकत्वात्सोमसाह्वय्यं प्राप्ता इति वा तादृशास्ते पितरो भवन्त्विति रोषः! सोम्या 
पितृणां गणविरशेषास्तेः सारर्यं प्रप्रा अपि सोम्या उच्यन्ते तथा भवन्त्वितिमावः । तथा ये 
पितरः असुं प्राणं वायुमीयुः अनुगताः वातात्मना स्थिता इत्यथः । अथवा असु प्राणमन्वीयु 
पराणमावं प्रप्रा जन्मग्राहिणोऽभूवन्निस्यथंः । तेऽपि पितरो मदत्तनाम्बुना सन्तुष्टाः सन्त 
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उदीरतां तस्मादपि प्राणभावाजन्मनः उक्छृष्ं प्राण मावसुक्कृषटं जन्म प्राघ्ुवन्त्वित्यथेः । तथा 
अघरकाः वृकोऽनमित्रः स च नास्ति येषां ते अवृका अनमित्रा माध्यस्थं प्राप्राः पितरस्तेऽपि 
उदीरतां महत्तेनाम्बुना परितुष्टाः सन्त उत्कृष्टं स्थानं गच्छन्त्वित्यथेः । ऋतज्ञाः सत्यज्ञा 
यज्ञनिष्ठा वा ये पितरस्तेऽपि उदीरतामुद्ृष्ठं स्थानं प्राप्रवन्त्वियथः । यत्तदोर्नियसम्बन्धात्त 
इति तच्छब्दश्रवणात् ये इति यच्छब्दोऽध्याहाय्येः एवम्भृता ये पितरस्ते ताष्टसा 
अपि पितरः मदत्तेनाम्बुना सन्तुष्टाः सन्तः हवेषु आहानेषु नः अस्मान् अवन्तु पारयन्तु 
रक्चन्त्वियथः ॥ 

श्राद्धपक्षे मदत्तेनानेन श्राद्धीयेन अन्नेन सन्तुष्टा इत्येवं योञयमन्यत्समानं श्राद्धपक्ने 
ऽप्यवगन्तव्यम् ॥ १॥। 

अङ्िरसोनः पितरो नवग्बाऽअय्वांणो भृगवः सोभ्यासं-- । 
तेषा वय 2० सुमतौ य॒त्नियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥२॥ 

पितृदेवत्या शङ्कदृष्टा चिष्टुप् पितृतप्पणे दहितीयाञ्जटिपरदाने विनियुक्ता ऋगियम् । 
अस्या ऋचः उत्तराद्धं तेषामिति तच्छब्दश्रवणासपूवोद्धं ये इति यच्छब्दोऽध्याहाय्यं: यत्त- 
दोर्नित्यक्षम्बन्धत्वात् । नः अस्माक ये पितरः अङ्गिरसः अङ्गिरा नामकः कथिरपिस्तस्या 
पत्यानि ये च नवण्वाः नवगतयः तपेणादिपितरकाय्यें पुनः पुनरागत्य ये गच्छन्ति, नवग्वा 
नवनीया स्तोतव्या गतिर्येषां ते नवग्वाः देवयानमागंगाभित्वासस्तोतञ्यगतिका इति वाये 
च अथर्वणः अथवेणोऽपत्यानि, ये च भगवः श्रगोरपलयानिः ये च सोम्यासः सोम्या एव 
सोम्यासः ( आज्लसेरसुगित्यघ्ुगागमः ) सोमसम्पादिनः सोमपायिनः देवेः सह सख्चरण- 
रीर्त्वादेवत्वं प्राप्ताः स्रगेवासिन इत्यथः । एवम्भूता ये अस्माकं पितरः; सन्तीतिोषः । 
तेषां पूर्वोक्तानां यज्ञियानां यज्ञाहौणां स्वगस्थितानां पितणां सुमतो शोभना मतिः सुमति 
स्तस्यां सुमतो कल्याणमतौ भद्रे मङ्गरे सोमनसेऽपि सौमनस्यभवे च वयं स्याम ,भवेम ! 
अस्माकं कल्याणकरणे महदत्तेनाम्बुना ठप्रानां श्राद्धपक्षे मदत्तेन श्राद्धान्नेन पुत्रादिभि 
श्रद्धया दत्तेन स्वधारूपेण पित्रन्नेन वेप्नानां पितणां सुमतिः परसपरमेकमत्यं च भवतीत्याश्ं 
सा वाक्याथ: । पितर इति पितुरेकतेऽपि पूजाथं गुरुत्वाद्रहुवचनं तदीयसहचरशरत्या- 
दयपेक्षया वा बहुवचनमिति पूवेवदिह्ाऽपि बोद्धव्यम् । तथाङ्गिरःप्रशतीनाग्रषीणां प्रथमोत्प- 
त्वात्तत्कारतोऽयपय्येन्तं परम्परासम्बन्धेन यजुदिनां सर्वाणि गोत्राणि तदीयापत्यभूता 
न्येव वत्तन्ते । तस्मात्तदन्तः पातित्वेन स्वस्वपितुरप्यत्र सत्वादेव स्वरपि यजुवेंदिभिर् 
जातिभिरनूह एव पठनीयोऽयं मन्त्र इत्यनुसन्धेयम् ॥ >२॥ 

आयन्तुनऽपितर--सोम्यासोऽगिनिष्वात्ता? पथिभिंहवयने८ । 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिं्रषन्त् तेऽवन्त्वस्मान् ॥ ३॥ 

पिक्देवत्या श्खृष्टा त्रिष्टुप्पिदृतपेणे दृतीयाञ्जदिम्रदाने विनियुक्ता ऋगियप् । अथ 
मन्त्राथेः । नोऽस्माकं पितरः आयन्तु आगच्छन्तु अस्मदत्तोदकपानाथेमितिरोषः । श्राद्धपक्षे 
तु अस्मदत्तस्य श्राद्धीयान्नस्य भक्षृणाथमितिशचेपः । किम्भूताः पितरः सोम्यासः सोम्या एव 
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सोम्यासः ( आल्नसेर्युगित्यसुगागमः ) सोमसम्पादिनः सोमरसपायिनः । सोमे अथौरसो- 

मलोके मवा; सोम्याः पिवृखोकष्य सोममण्डछान्तःपातित्वात्सोम्याः सोममण्डलान्तवेत्ति. 
पितृलोकनिवासिन इति वा । पुन. किम्भूताः अग्निष्वात्ता. अभरिना सष्ठ यथास्यात्तथा 
आत्ता; आसमन्ताद्धावेन मध्चिता श्रौतस्मात्तीग्निदग्धा इत्यथः केवरं रौकिका्चिनाऽपि 
सुष्टु आत्ताः अग्निष्वात्ता. ोकिकाभ्रिदग्धा इति वा । अग्निदग्धा एव श्राद्धाः सन्तस्तपेण 
योग्या एकोदिष्टपावेणादिश्राद्धयोम्या अपि भवन्तीति सकटश्रुतिस्सृतिखोकप्रसिद्धिः । पितरः 
आयन्त्व्यक्त किन्तु कै. आयन्त्विति नोक्तं तदिदानीमुच्यते । देवयाने: देवानां यानं 
गमं यत्र चैस्तथोक्तैः देवगमनयोभ्येः पथिभिर्मारगैः आयन्तु आगच्छन्त्विव्यर्थः । देषेः सह 
सञ्चरणशीरत्वास्पितणां देवैः सहागमनमाशास्यते । देवे. सह यायिनस्ते पितरो भवन्ति 
येषां पुत्रपौत्रपरपोतरेरेतत्तपेणादि एकोदिष्टपावेणश्राद्धादिकं वा पितृकम्मं क्रियते इति भाव. । 
तदुक्तं “पुत्रेण खोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमरतुते। अथ पुत्रस्य पौत्रेण त्रध्नस्याप्रोति खोकताम् 
इति । आगत्य च ते पितर अस्मिन् यज्ञे पितृयजनात्मकेऽस्मिन् तपंणकम्मणि स्वधया मदन्तः 
“स्वधा इल्युदकनामेतिनिषण्डु."" म्बराब्द उपपदे “डइधाञ् धारणपोपणयोः (जु ° उ०) इत्य- 
स्मात् ““आतोऽनुपसगेक.^ इति कप्रत्यये खीत्व्धापि स्ववेति सिध्यति । स्वमात्मानं सर्वान्तयौ- 
मिणं भगवन्तं नारायणं दधाति धास्यतीति स्वधा “अपो नारा इति प्रोक्त आपो वे नरसू- 
नवः । अयनं तस्य तैः पूवं तेन नारायणस्मृतः ।॥ (म० स्प्र० १ अ १० उलो० ) इति मनूक्ते." 
स्वं धनं दधाति ददातीति वा रास्योत्पत्निहेतु्वादिति स्वधा उदकं तया स्वधया उदकेन प्रकर. 
णवशादस्महत्तेनाम्बुना मदन्तः स्वात्मानं तपेयन्तः परितुष्टाः सन्तः अस्मान् अधित्रुवन्तु एते 
मसपुत्रा अतीव इराध्या भक्तिश्रद्धोपेताः पिद्रकमेकारिण. सन्ति, एभिः श्रद्धया पितरकाय्यं 
तप्पणं छृतम् एतदत्तेनाम्बुना सन्तुष्टाः सञ्जाता वयम्, एते च मसपुत्रा धनपुत्रादिभि 
रधिका भवन्त्वित्यधिकं ब्रुवन्तु । तथा ते पूर्वोक्ताः पितरः अस्मान् अवन्तु रक्षन्तु अनिष्ट 
निरसनेन इष्टप्रापणेन च पाख्यन्त्वियथंः।। श्राद्धपक्षे तु अस्मिन् यज्ञे पितृयजनात्मकेऽस्मिन् 
पितृश्राद्धकर्मणि स्वधया मदन्तः “स्वधा इयन्ननामेति निघण्टु. स्वराष्दे उपपदे दधातेः 
( जु० उ० ) "गोहे कः” इति बाहुरुकात्कप्रयये आतो रोपः” इयाकाररोपे स्धशब्दष््रापि 
स्वधेतिसिध्यति । स्वेभ्यो दीयते सस्मिन् धीयते वा स्वेन घनेन धीयते वा इति स्वधा अन्नं 
तच्च साधारणत्वेन अन्नमात्रामिधायकत्वेऽपि सति “स्वधा वै पितणामन्नम्" इतिश्ुते- 
विशिष्टतया पिन्रन्नपरमिहोपरक्चयति । तस्मात्-स्वधया अस्माभिः श्रद्धया दत्तेन श्राद्धीयेन 
पित्रन्नेन मदन्तः सवारमानं तप्पेयन्तः तेन परितुष्टाः सन्तः अस्मान् अधिघ्ुवन्तु अवन्तु 
चेति पू्ेवत्समानमिहाप्यनुसन्पेयम् । पितुरेकत्वेऽपि सति पितर इत्यादिषु सवत्र पूजाथं 
गुरुत्वाद्वहुवचनं तदीयसहचरश्रत्यायपेक्षया वा बहुवचनमिति पूर्ववद्रोदधव्यम् । तथाऽ- 
स्मानित्यत्राऽपि आत्मनो गुरत्वाप्पूजाथं बहुवचनं सवभाय्यापुत्रादयपेक्षया वा बहुवचनः 
मित्युसन्धेयं च । एकोदिष्टऽप्यनूह एव पठनीयोऽयं मन्त्रः । तत्राऽपि पितच्रेकतवे बहुवचनं 
पूजाय बोध्यम् । एवं मातुरेकोदिष्ेऽप्यविशृत एव पाटो युक्तप्तत्न पितृपदश्य म्रतमात्रपरत्वा- 
सििवृपदेन मातुरपि भ्रहणं निःशङ्कमेवेत्यवगन्तव्यम् । एवमन्यस्याप्येकोदिषटे बोद्धव्यम् ॥३॥ 

१--तायद्स्यायन पूरमित्यपि प!डान्तरं बहुषु पुस्तेषु दश्यते । 
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ॐ उ व्वहन्तीरृतं युतं पय ~ कीराटं परिसुतम् ॥ 
स्वधास्थंतुष्पय॑त मे पितृन् ॥ ४ ॥ 

लिद्धोक्तदेवत्याप्रजापतिदृष्टा एकोना त्रिपदा विराट् पितामहतप्पणे प्रथमाञ्जिप्रदाने 
विनियुक्छ ऋशगियम् । आप्तुवन्ति प्राुचन्ति सवेमिति आपः, तत्सम्बुद्धौ हे आपः, युयं 
स्वधास्थ स्वधाश्दस्य अव्यये पठितत्वात् “अव्ययादाप्सुपः” इति सुप दग्रष्टव्यः। 
स चायं स्वधाराब्दः पित्रादिकमुदिद्य व्यागाथं वत्तते (स्वधाकारं पित्तरः” इति श्रतेः । 
तेनायमथ । पितूनुदिरय मया त्यक्ताः भवथेत्यथ. । यद्रा (“स्वधा इत्यन्ननामेति निघण्टुः" 
'“स्वधावे पितुणामन्नम्? इति श्रुतेश्च स्वधाशब्दोऽन्नवाची तेनायमथंः । दहे आपः, यूयं 
स्वधाष्य पितृणामन्नहपा भवथेत्यथंः । यद्रा स्वधाराब्दस्य उदकनामसु निषण्टो पठितत्वात् 
स्वधारब्द् उदकवाची तेनायमथ: । हे आपः, युयं स्वधास्थ पितृणामुदकरूपाभवथेत्यथः । 
( “स्वधाशब्दस्य अन्नाथपक्ष उदकाथपक्षेच “सुपां ुटगितिः' जस्पिभक्तटुंकि जसः स्थाने 
सु इत्यादेशे वा तस्य हृडम्यादिना छोपे स्वधेति प्रथमाबहुवचनस्थाने रूपं बोध्यम् । ) अत 
एव है आपः, जछानिः यूयं मे मम पितृन् तप्पयत तृप्तान् छरुत पिवृशाब्दस्य श्राद्धाहेमृतपुरु- 
पमात्रपरत्वादिह पितृशब्दः पितामहपरस्तच्र पितामहैकसेऽपि गुर्त्वाद्रहवचनं तदीयसह 
चरभरयाचपेक्षया वा बहुवचनम् । हे आपः, अबधिष्ठात्यो देवताः, यूयं महन्तेनाम्बुना 
मत्पितामहानतीव तृप्ान्छुरुतेति माव } तथा हे आप, अवधिष्ठा्यो देवताः, युयं किम्भूता 

न (ल्ल बटप्राणनयोः ( चु° पठ )" इयस्मात्किप् उन्नयति सवोन्मनुष्यपश्वादीन् बलयति 

पानादिना हृदृशरीरान्करोतीति उक उल्नेयति पानादिना प्रणयति प्रकर्षण चेष्टयतीति वा 
ऊक् एतद्वयुत्पत्तिद्रयेन बृष्टिगततो जखास्म एरस एव उलज्नेरव्देनोच्यते “योचृष्टादुभंसो जायते 
इतिश्रुतेः । एतद्ुष्िगतजरात्मकरसोत्पन्नखानपानादिपदाथेमक्षणेनैव मन॒ष्यपन्धादिखरी 
जातिषु क्षीरोत्पत्तिरिति सकरुखोकवेदग्रसिद्धिः। तम्-ऊलज पूर्वोक्तं रसविशेषम् अमृतं “८पीयूष- 
ममृतं सुधेति कोषाद दरानादसतं पीयूषं देवानां मक्ष्यपदाथविशेषस्तत्तुल्यम् अगृतस्वादो 
पेतम् अतीव मधुरं घृतं “घृ क्षरणदीप्त्योः, एतचिष्ठान्तस्य रूपं जिघर्तीति धृतं क्षरणस्ीरं 
दीप्रं स्वच्छ वा कीराङं “कीर बन्धने कीरनं कीलः बन्धः तमरतीति कीरारम् “अलं 
पय्योप्रनिवारणयो. इह तु निवारणाथः बन्धनस्यनिवारणमेव बन्धनाभावत्वं योतयति तच्च 
सरोतस्योद्के प्रसिद्धमेव नहि स्रोतस्योदकं सेतुबन्धनादिना कथिन्निरोद्धुं शक्तयात् एवम्भूतं 
रिखुतं द्रवस्वात्परिखवणशीरं पयः जलं वहन्तीः वहन्त्यः स्रवन्त्यः । यतो यूयं एवं विधा 

स्थ अतो मतिपतुन्तप्पंयतेतिभावः ॥ 
अथवा उज्नेमिव्यन्ननामसु परितत्वादूज्नप् अन्नम्, अमरतं देवानामननं, घृतं प्रसिद्ध, 

पयः क्षीरं दुग्धं, कीरं पञ्च, कीटं बन्धनयोम्यमस्यास्तीति कीरारः पञ्चुस्तं तथोक्तम् 

अथात्खाद्पञ्चु्मांसमयं द्रवी मावपदाथं रसविशेषं परिखतं परिखवणरीर सुस्वादु जरं च 
व्हन्यः खवन्त्यः ( अत्र कोरराब्दादस्व्यथं रप्प्रत्ययस्तस्य छान्दसत्वाछ्त्वं कीर्सम्दस्य दी घत्वं 
चेत्यनुसन्धेयम् । ) एतन्नानाविधः स्वादुविशेप. सबेपदार्थेषु अब्दे वताभ्रसादत एव" मवती 
त्यपि आगोपाङङ्गनादिप्रसिद्धिः ॥ 

अथवा उज्ञमन्नम् › अखरतं देवान्न, घृतं प्रसिद्धं, पय: दुग्धं, कीटारं पञ, परिखुतं 
७ 
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परिस्रवणक्चीरमन्यद्रन्यादिकं, वहन्त्यः प्रापयन्त्थः । अब्देवताप्रसादादन्नादिसवेपदाथपरापि- 
मवति । अपां वैषम्याद चिकिल्यनानारोगायुत्त्तौ अन्नादिप्राप्निरपि अप्राप्िरिव रोगिणां 
कते प्रतिभाति । अतोऽन्नादिप्रापयिन्यः आप एव वर्तन्ते ! एतदभिप्रायेणैव “उल्नं वहन्त्यः 
प्रापयन्त्यः' इत्युक्त, वहन्तीरिति “वाछन्दसीति पूवं सवणेदी्े वहन्तीरिति रूपं भवतीत्यनु- 
सन्धेयम् ॥ यतो यूयमेवं विधा" स्थ अतो मत्पितृनरथान्मसितामहान्मदत्तेनाम्बुना यूयं तप 
यतेति समस्ताथे ॥ पावेणादिश्राद्धपक्षे दे आपः यूयं स्वधास्थ पितृणामन्नरूपा भवथ । 
अतो यूयं मे मम॒ पितृन् पित्पितामहप्रपितामहान्मातामहप्रमातामहधघरदधप्रमातामहांशच 
तप्प॑यत व्रान्करतेव्य्थ. । रोपं पूवेवस्समानम् । एकोदिष्टश्राद्धेऽप्यविकरत एव पटठितव्यो 
ऽयंमन्र; । तत्र पित्रेकते गुरुत्वास्पूजाथं बहुवचनं, व्यययेन वा एकवचनस्थाने बहुवचनं 

सुपां सुपो भवन्तीति वचनात्। एवं मातुरेकोदिषटपक्षेऽपि पिकशब्दस्य खतमाच्रपरत्वात् 
पितृपदेनैव मातुरपि म्रहणं सुस्पष्टमेव । तत्राऽपि बहुवचनं पूजाथेमाषेत्वान्यत्ययेन वा 

एवमन्यस्याप्येको दिष्टपक्षे बोद्ध्यम् । वेदस्य रूपान्तरं कन्त न शक्यते अपौरुषेयत्वादृहे 
मानाभावाच्च । कालयायनपारस्करजैमिनीप्रश्तीनामपि प्रन्येषु मन्तरोहप्रसङ्ञे एवं विधस्थखषु 
उहस्यानभिदहितव्वादनूह एव पठनीय इति सिद्धान्तः । एकोदिष्टपद्धतौ प्रसाणमन्तरेव यदं 
रत्वा “तपेयत पितुन्” इत्र (तपयत पितरम्” मातृपक्षे “तपयत मातरम्” इत्येवं व्यङेखि 
तद्थुक्तमेवेत्यवगन्तन्यम् । ४ ॥ 

पितभ्य॑ --स्वधायिभ्य स्वधानम --पितामदेभ्य -- स्वधापिभ्य-- स्वधानम्ः 

प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यं -स्वधानमं - । अक्षन्पितरोऽमींपदन्त पितरोऽतींतृपन्त 
पितर पितरः शुन्धध्वम् ॥ ५ ॥ 

पिवरदेषत्यो यज्ुमन्त्रोऽयम् । स च पितामहतप्पेणे द्वितीयाञ्जखिप्रदाने विनियुकः 
कात्यायनेन | “स्वधा इत्युदकनामे'ति निघण्टुः । स्वधामुदकमर्थत्तपंणोदकं प्रति यन्ति 
गच्छन्तीव्येवंसीखाः स्वधायिनः। “इण गतौ” इति धातोः “सुग्यजातौणिनिस्ताच्छील्येः' 
इति णिनिप्रत्ययो बोध्यः । तेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधां प्रति गमनशीरेभ्यः पितृभ्यः जनेभ्यः 
स्वधानमः स्वधाशब्दस्य नमः राब्द्स्य च अन्ननामसु पठितत्वात् स्वधासंज्ञकम् अन्नम् 
अन्नमित्युदकनामसु निघण्टौ पठितं तस्मात् अन्नमिहं प्रकरणवशात्त्पणोदकमुपलक्षयति- 
तन्मया पितामहतप्पेणास्मागेव मन्तरत्येण अञ्खछित्रयं दत्तमिति शेपः । यद्रा नमः अन्नम् 
अथौत्तदिदह् तपंणोदकं स्वधा स्वधाशब्देन मया परित्यक्तं '“स्वधाकारं पितरः” इति श्रुते. । 
किञ्च इदानी स्वधायिभ्यः स्वधां प्रति गमनशीकेम्यः पितामहेभ्यः स्वधानमः स्वधारंज्ञक- 
मननम् अर्थात्तपेणोदकं मया दीयते इति रोष. । यद्वा नमः अन्नं तदिह प्रकरणवशात् तपैणोदकं 
स्वधा स्वधाशब्देन मया परित्यञ्यते इतिरोष. । पितामहेभ्यः स्वधाकारेण दीयत इतिभावः । 
यद्रा स्वधायिभ्यः पितामहेभ्योनमः नमरकायोऽस्त्वितिशेषः। तथा स्वधा स्वधासंज्ञकमन्नम- 
थोत्तपेणोद्कं तदपि नमसारपूवेकमस्तवितिरोषः । पितृभ्यः स्वधायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा- 
यिभ्य इति सव्र पित्रेकते पितामहैकत्वे च गुरत्वात्पूजार्थः बहवचनं तदीयसहचरमभृरत्या्. 
पक्षया वा बहुवचनमित्यनुसन्धेयम् । अतः परघ्न स्वधायिभ्यः स्वधां प्रति गमनीरेभ्यः 
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प्रपितामहेभ्य. स्वधानमः स्वधासंज्ञकमन्नम्थात्तपंणोदकं मयाभ्रे दास्यते इति रोप. । इदन्तु 
प्रपितामहानां प्रत्यया्थमिह अभिहितं वस्तुतस्तु तदीयतःपंणन्तु पितामहतप्पंणानन्तरमग्रे 
भविष्यति । तदीयमनसि वैषम्यं नैराश्यं च मास्तु एतदथेमिह प्रतिज्ञातमिदयाशयो ध्वन्यते 
अनेनाप्रसतुतप्रसङ्घेन । अक्षन्पितर इति । पिवशब्दोऽत्र पितामहपरः प्रकरणसाहचयीत् पित - 
शाब्दस्य म्रतमात्रपरत्वाच्च । ततोऽयमथेः पितरः पिृशब्दाभिषेयाः पितामहाः अक्षन् “अद् 
भक्षणे “स्तु अदने" इत्यन्यतराद्धातोर्खोड्थे ड “छन्दसि टुडङ्ङखिटः' इतिपाणिनि 
वचनात्| अदन्तु भक्षयन्त्वियथः। स्वधाम पिबणामन्नमिति श्रुाऽभिहितं तत्साहचय्योदेव 
अक्षनिव्युक्तं भवति श्राद्धप्रकरणे तु तदेव सत् किन्त्विह अन्नस्याप्युदकनामसु पठितत्वात् 
तप्पेणप्रसङ्गे पानमेवादनम् । अन्नस्य अदनं जस्यपानमिव्येव प्रसिद्धं यत्र चैतद लुपपन्नं तन्नौ - 
पटश्चणिकं तदुपचय्यंते अतो मन्रवाक्ये न कथिदिरोध. । तथा पितरः पिवृशब्दाभिधेयाः 
पितामहाः अमीमदन्त मदत्तेनाम्बुना ठृप्ना भवन्त्वियथः । तथा पितरः पिवृराब्दाभिषेयाः 
पितामहाः अतीवृपन्त महत्तेनाम्बुना तप्पिताः सन्तोऽभीष्टदानेन मामपि तप्पेयन्त्वियथंः । 
एतद्रेव पितृणां पिचत्वं यद्भीष्टदानेन पुत्रादोन् पान्ति रक्षन्तीति पितर इति पितरशब्द्- 
निवेचनमनुसन्धेयम् । पितुन्प्रति एवं परोक्षम॒क्त्वा इदानीं प्रयक्षं यथास्यात्तथाऽऽह । हे 
पितरः पिव्ृब्दाभिधेयाः ` पितामहाः यूयं ञयुन्धध्वं भास्वन्मूर्सित्वास्स्वयं शुद्धा अपि महन्त- 
नाम्बुना स्नानपानादिद्राय शुद्धाः भवत । खुन्धध्वमियत्र अन्तभोवितण्यर्थो वा ततश्च 
मामपि सोधयत पापग्रक्षाखनेन पवित्री्ुरतेत्यथः । अमीमदन्तेति “मद तृप्रियोगे चुरादि- 
रात्मनेपदी' इत्यस्माह्लोडथं लुडि चडि णिोपादौ रूपम् । अतीकृपन्तेति (तृष प्रौ चुरादिः 
परस्मेषदीः ततो रोडरथ लुडि व्यत्ययेनात्मनेपदे णिखोपादौ रूपम् । शुन्धध्वमिति शुन्ध 
यदधो भ्वादिः परस्मेपदीः ततो व्यत्ययेनात्मनेपदे लोण्मध्यमपुरुषबहुवचने रूपम् | ५॥) 

ये चेह पितरो ये च॒ नेह यं च्वि्मथाँ २।॥5 उचन प्र॑विद्च । 
तवं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्ये, सङ्केतं जुषस्व ॥ ९ ॥ 

पिदृदेवत्या शङ्कदृष्टा व्रिष्टुप् पितामहतप्पेणे ठृतीयाञ्जलिप्रदाने विनियुक्ता ऋगि- 
यम॒ । “अम्नये कव्यवाहनाय स्वाहे 'तिश्रुतेः कनव्यवाहनोऽभिरेव कव्यनामकस्य पिनच्रन्नस्य 
वोदेत्यवगम्यते । अतोऽस्ि प्राथंयते तथाहि हे जातवेदः जातप्रज्ञ, अथवा हे जातवेदः जात- 
धान पितृणां हविः प्रापकाभने, ये पितरः पितृसंज्ञाभिघेयाः अस्मप्पितामहा इह रोके सन्ती. 
तिशेषः। आतिवाहिकरशरीरं परियज्य कारणशरीरद्वारा अर्थाचान्द्रमा्गेण तत्कख्या भूरोकं 
प्राप्य पार्थिवखानपानादिभक्ष्यपदाथेषु कारणत्वमुपेत्य मातरपिवरमक्षिततत्तत्पदा्थ॑जनितमातृ- 
पितृमतञुक्रशोणितरूपाश्रयस्वेन स्थूलशरीरं प्राप्य ुत्रचिज्नन्मग्रहणं लभन्ते स्मेत्यभिप्रायः । 
तथा ये च इह रोके न सन्तीतिशेषः । अथीदिदानीम् आतिवाहिकशरीरादितो मुक्ता 
अभूवन्निति भावः । ये अस्पत्पितरः इदानीं स्वँ वतन्ते ब्रह्मसायुज्यं वा प्रप्रा इत्यभिप्रायः । 
तथा उ यश्चि पितृन् वयं विद्य केवरं दहि भूतपूरस्थूलारीरगतनामगोप्रथितान् नाम 
गोत्रतो जानीमः । (उकारः पादपूरणे, किन्तु वासतविकतया योश्च न प्रविद्ध प्रकर्पणन 
जानीमः अथादातिवाहिकशरीरपराप्त्यनन्तरमिदानीं कासते मरणानन्तरं छ्त्॒ गताः कुच 
च जन्मग्रहणं कृतवन्तो न वा कृतवन्त इत्यादि विदोषरूपेण न जानीमो वयमज्ञानापिि- 
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तत्त्वाचचमचक्षुष्मस्चाच्ेयभिप्रायः । हे जातवेदः, दे वपितृपु हन्यकव्यवाहकत्वेन तन्यतिरि- 
त्तषु समस्तभूतभ्रामेषु जाठरामनिरूपत्वेन च सवत्र व्वदवस्थानान्त्वं ते तान् पूर्वोक्तान्पित्न् 
पितृशब्दत्वेन प्रथितानस्सपितामहान् वेत्थ जानासि कुचर गताः सन्त इदानीं वन्तन्तेऽस्म- 
त्पितर इति त्वदन्येनज्ञातुं राक्यते। देवेभ्यो हविः प्रदानाथं देवलोके पितृभ्यः कव्यप्रदानाथं 
पिवृलोके सवंभ्राणिगतमुक्तान्नपानादिपाचनाथमिह् भखोके च सवत्र अप्रतिहतगतिस्वात्त- 
वैव एतादशरी शक्तिरस्ति नान्यस्य । अतोऽस्माभिरेवं प्राथ्यते यत् यच्च क्रुच्रविदपि गतान् तान् 
पितृन् तवं वेव्थेति, यत्राऽस्पत्पितर ̀  पिवशव्दाभिधेयाः पितामहासिएठन्ति तत्र अस्महत्तं त पेणो 
दकं प्रापयेत्याश्चयः। तान् कथं भूतान् यति यतीन् शुचीन् नियनेमित्तिककम्मोलुष्ठानेनिषप्पा- 
पानित्यथः। यतीयत्र “यपां सुदधगिति"? द्वितीया बहुवचनस्य रसो लकः? ते इदयत्र “सुपां 
युपोभवन्तीः"ति द्वितीया बहुबचनस्थाने प्रथमा बहुवचनं बोध्यम्। ये चेह् पितर इत्यादिषु सवत्र 
पितामहेकत्वे गुरत्वाद्ृहवचनं तदीयसहचरभरप्यायपेत्तया वा बहुवचनमित्यनुसन्धेयम् । 
हे जातवेद. यत एतादशान्पर्बोक्तान्पितन्पवं वेत्थ अतस्तदथ स्वधाभि. सुद्तं स्वधाकारेः युसं- 
रकृतं सधाह्पैः पितृणामन्रेवा सुष्टु यथास्यात्तथा छृतं सम्पादितं यज्ञं पिदरपदोपादितपितामह 
तप्यणरूपं पिदरयजनाख्यं कम्मं जुपस्व सेवस्व ससेञ्यच तान्पिनृन्य्रति प्रापय अस्मदत्तेनाम्बुना 
पितप्पयेत्यथः । एवमेतन्मन्नाथस्मरणपूवकमनेन मन्त्रेण पितामहतप्पणे वरतीयाञ्जलि 
प्रदातव्यः । पाबेणश्राद्धपत्ते पित्रपदेन पि्रादिचिकं मातामहादितिक्च्चानुसन्धेयम् । एको 
दिष्टे तु पितुरेकववेऽपि गुरत्वाद्रहवचन सवधामियज्ञमिप्यन्र स्वधापदेन पितणामन्नं यज्ञपदेन 
च तन्तच्च्छधाद्धरूपं पितरयज्ञमिप्यनुसन्धेयम् , अन्यत्सवं समानमेव । ६॥ 

ॐ मधुत्वाताञऋछताय॒ते मधु क्षरन्ति सिन्धव< । 

मराध्वीनेर सुन्त्ोष॑धी< ॥ ७॥ 
गौतमदृष्टा विश्वदेवदेवया पितृदेवत्या वा गायत्री प्रपितामहतप॑णे प्रथमाञ्जलिग्रदाने 

विनियुक्ता ऋगियम् । अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याह्य व्याख्यायतेऽयं मच्र. | 
““मदीदषं (दि० प०)”” अस्माद्राहृखकादुप्रत्ययोघान्तादेशश्च । माद्यन्ति हि तेन पीतेन प्राणिन 
इति मघु। अथवा “मन ज्ञाने (दि० आ ०)” इत्यस्मात् निदिति (उ. १,९) वत्तेमाने “फटिपाटि- 
नभिमनिसनां ०-(उ. १, १८)" इत्युप्रत्ययो धान्तादेशश्च । मन्यते अतिदायेन जनैरिति मघु। 
यद्रा मनेर्विंहितो बाहुलकान्मादयतेर्योणादिक उप्रययस्तथा णिरोपो धान्तादेरष्च वोद्धय, 
मादयति पीतं सदिति मधु । ततो मधघुशष्दादस्त्यथं मतुप््रययश्च । तस्य मधुमच्छब्दस्य 
प्रथमाबहुवचने मधुमन्त इति प्राप्रे इष्टेयसोरवियमानेऽपि बहुं छन्दसीति सवेविधीनां 
बाहुरुकादिन्मतोगिति मतुपो रोपे सुपां सुटमिति विभक्तिरोपे “मधुः इति रूपं भवति । 
““ऋतमितयुदकनामेःति निषण्टुः। ऋतमुद कमथौत्तपंणोद कमिच्छतीति ऋतयति, ऋतयती 
त्यत्र ऋतङशब्दात्क्यचि कचि चे?ति प्राप्रस्येत्वस्य (न छन्दस्यपुत्रस्ये'त्यमावः । 'अश्याघ- 
स्यात्' इयश्चाघयोरेव कच्यात्वविधानात् 'अच्कस्सावेधातुकूयोः इत्यात्वमपि न संहितायां तु 
छान्दसो दीघंः। तथाहि सनाद्यन्ता धातवः" इति धातुखे ऋतयतेः शतरि ऋतयतीति 
ऋतयन् तस्मे ऋतयते इति प्राप्रे ऋतकष्दस्य संहितायां दीर्घे चतुर्थ्यकवचने ऋतायते इति 
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रूपं भवति! तथा सययं मन्त्राथः । ऋतायते ऋतञ्ुदकमथादस्पदहन्तं तपंणोदकमिच्छते 
नोऽस्माकं प्रपितामहायेति शेप. वाता वायवः मघु मधुमन्तः दप्रिकरसुगन्धोपेतान्त्वगिन्द्रिय- 
यखकराः सन्तो वान्विति रोप. | “वाहुखकादिह मतुपो दग््रन्यः मधुमानित्यमरे मतुप 

त्ययदशनादेव सव॑त्र मधुखष्दापरे मतुब् ज्ञेय. तथा ऋतायते ऋतयते अस्मदन्तोदकमिः 
च्छते नोऽस्माक प्रपितामहाय सिन्धवः स्यन्दमाना नद्यः समुद्रा वा मधु क्षरन्ति क्षरन्त्वि- 
व्यथ. । इह श्चरतेर्छोडथं डिति बोद्धव्यम् ^तिडां तिड. ( पा० ५।१।३९ )` इति वचनात् | 
मधु इव्युदकनामेति निघण्टु शब्दव्युत्पत्तिसत्वादावेवोक्ा मधुमन्मधुरसोपेतं सूस्वादु 
शीतलजटं नयः सवन्त्वियाक्ञयो ध्वन्यतेऽनेन मन्त्राशेनेतिभाव. । इह तपणकमेणि अस्मस- 
दन्तं यदुदकं तन्तु स्वादुरसोपेतं सत् अस्मसरपितामहस्य ठृप्निकरं सुतरामस्तु किन्तु नद्यादिस्थ- 
मपि यदुदकं तदपि तदथं मधुमदस्वित्यभिप्रायः । जल्वाय्वोरेव रोभनत्वे सति सर्वेपां 
सुखं तयो प्रतिकूरूत्वे च नानारोगाचयु्पत्तौ सत्यां सर्वेपामेव दुखं च बोभवीतीत्यवगम्यते 
येषां वपमिषव.› येषां वात इषव.” इति श्रुतेः । अतश्च यत्र कुत्रापि जन्मगरहं प्राप्तवतोऽस्म- 
सपितामहस्य सवतो भावेन संखमस्तविव्यभिप्रायेण मन्त्रेणानेन तप्पणं मया क्रियते इति 
भावः । तथा ऋतायते अस्मदत्तोदकमिच्छते नोऽस्माकं प्रपितामहाय ओपधीः माध्वीः सन्तु 
( वा छन्दसीति जसि पूर्ंसवणेदीघेः ) ओषधयः ब्रह्मादयः माघ्व्यः मधुमयः मधुररसो- 
पेता भवन्तु । पावंणश्राद्धे ब्रीह्या्योपधीनां कन्याख्यहविष्टन सद्धावादिह् ओपधीनामपि 
मघरुमयत्वमाशास्यते इति भावः । माध्वीरियत्र तु (ऋल्यवासतव्यवासत्वमाध्वी० इदया- 
दिना मधुश्चब्दादणि ख्ियां यणादेशो निपाते । अन्यदुक्तसेव ॥ ७॥ 

1 1 ५ ¢ 1 
मधु नक्तमुतोषसो मधुम॒त्पाथिवढ, रज-- । 
मधुद्यौरस्तु न पिता ॥<८॥ 

गोतमदृष्टा विश्वदेवदेवया पिव्देवदया वा गायत्री प्रपितामहतर्पणे द्वितीयाञ्जलि- 
प्रदाने विनियुक्ता ऋगियम् । पूववदतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदमध्यादस्य व्याख्यायते | नः 
अस्माक प्रपितामहाय नक्तं मधु मधुमत् अस्त्विति रोपः । “नक्तमिति रात्रिनामेतिः निघण्टः 
राः मधुमती भवव्वियथेः । नज रात्रौ पिदृकाय्य॑स्यासद्धावात् प्रपितामहस्य कृते रा तरेम 
मतीत्वं कथमाशास्यत इति चेत्तत्राह “पित्रे राग्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कर््म- 
चेष्टास्वहः कृष्णः शङ्क: स्वप्राय सावेरी""ति ( म० १।६६ ) स्पते. । पित्ररािः गुककपक्षरूपा 
तत्राऽपि देनिकतप्पणनित्यश्राद्धादि पित्रकाय्येस्य सद्धावा दिह तपपंणप्रसङ्घे परपितामहस्य कृत 
रतरेमेपुमतीत्वाशंसनं युक्तं प्रत्यहं तपेणादिकर््मणि तपेणादिकन्तप्दत्तसधुस्वादोपेतसुधा- 
समस्वधान्नरूपतपंणोदकाविप्रापनद्रारेव शुद्धपक्चरूपाया. पित्रा्ररमधुमतीप्वं प्रपितामहदरमा- 
बुपकरोतीत्यसिप्रायेणेव मधुनक्तमि्याशास्यते, इत्यभिप्राय । तथा उपस उत उतरव्टोऽप्यर्थ 
नोऽस्माकं प्रपरितामहस्य कृते उपसोऽपि मधुमस्यः मधुररस्ेपेता. सन्त्विति शेप । प्रपिता- 
महस्य पत्यथं प्रातःकाला अपि तप्पणादिभवत्तकत्वेन मधुमन्तो भवन्त्विति भावं- 1 प्रात. 
सानोत्तरमेव पितृतप्पेणस्य सद्भावात् । तथा पाथिवं रजः मधुमत् अस्त्विति रोप- रज इति 
खोकनामसु पठितं “लोका रजोश्युच्यन्ते? इति यास्कः । ए्रथिव्या इदं पार्थिवं प्रथिवीश्ब्दा- 
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दणि एतावदूपं भवति । अस्मस्रपितामहस्य कृते पार्थिवं रजः प्रथिवीरोक' मधुररसोपेत- 
तया तृष्निकारको मवसख्ित्ति भावः| तथा नोऽस्माकं प्रपितामहाय पिता पितरवत्पारुकः यो 
युखोक मधु मधुमानरतु । “असौ वै पितेयं माता ( १२।८१।२१ ) इति श्तेमीतृरूपा 
प्रथिवी पिवृरूपश्च दयुरोकस्तयोमध्ये यावन्तो भोग्यपदा्थाः सन्ति तत्सवेभोग्यपदाथग्रदानेन 
भूखोकयुखोकौ मातापित्तराविव तृपिकारको भवतामित्यथः | अस्मत्पितामहो यत्र कुत्र 
चिदस्ति तत्र तत्तप्त्यथं नक्तं रात्रिः उषसः प्रातःकाराः पार्थिवं रजः भूलोक. पितृवस्पा 
टको दुखोकश्ैते नक्तादयो द्लोकान्ताः प्रत्येकमपि मधुमन्तः सन्तो मधुमटवीयांशद्वारा 
अस्मस्रपितामहं तप्पेयन्तिति समस्ताः । ८ ॥ 

मधुमान्नो व्वनसपतिमेधुमां २।ऽअबस्तषस्ये -। 
मादूध्वौगावों भवन्तु न६।॥९॥ 

गौतमद्ष्टा विश्देवदेवदया पिव्रदेवया वा गायत्री प्रपितामहतप्पणे तृतीयाञ्जलि- 
प्रदाने विनियुक्ता-्छगिय पूवेदेव अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदाध्याहारेण व्याख्यायते। 
ष्ट्रे सती अग्रणवं पितृणामहं देवानामुत मस्यानामिः"तिश्चतेहेवयानपितृयानमागेदयस्य 
सद्धावत्वावगमात्तत्राऽपि “स एष देवयानो वा पिद्धयाणो वा पन्थास्तत्रेकस्य सोमोऽन्यत- 
रस्य सूय्यं. पत्तिरि^तिश्ुया चन्द्रस्य पिचरयाणाधिपत्यं सुय्यंस्य देवयानाधिपयच्वावगम्यते 
तत्र आयन्तु नः पितर इत्यादिषु कुत्रचिसधिभिदवयानेः, पथिभिः पिव्रयाणेरित्यादि श्रति- 
बाक्यतस्तदुभयत्र॒पितृगमनस्य सद्धावाप्पित्रा्यथं सोमसूय्यंयोमधुमच्वं ततयुत्रादिभिरा- 
रास्यते । तथा हि नोऽस्माकं प्रपितामहाय वनस्पतिः सोमः मघुमानसििकितिरेपः। स्वीय 
याऽमृतकख्या मसरपितामहस्य वृप्चिकारको भववित्यथः । तथाऽस्माकं प्रपितामहाय सूर्यः 
मधुमानस्तु मघुमस्स्वीयविरिष्टमागप्रदानेन मस पितामहस्य चृप्निकारको भवस्वित्यभिप्रायः। 
तथा गावः माध्वीः सन्त्विति रोषः । माध्वीरि्यत्र^“वा छन्दसीति पूर्वंसवणदी घदछान्दस 
गावः घेनवः माध्व्यः मघुमत्यो रसवत्यो भवन्त्वित्याश्चय. । एवमाशास्यानेन मन्त्रेण प्रपिता. 
महतप्पणं क्रियतेऽस्मामिः। सोमादीनां मधुमतवे सति स॒तरां पित्तृपिभविष्यतीति नात्रकथ्चि 
त्सन्देहः । एवं नवभिमन्त्रै' पिव्ृपितामहप्रपितामहस्तप्पयेत्तत्राऽयं क्रमः| प्रथममुदीरताम्धि 
रसोन आयन्तु न इति च्रिभिमन्त्रेरञ्जलित्रयं पित्रे दत्वा ऊजं वहन्तीः पितृभ्यः स्वधायिभ्यः ये 
चे हेति त्रिभिमेन्त्रेरज्जरित्रयंपितामहाय दत्वा मधुव्वाता इति ठृचेन प्रतेचमेकैकमञ्जि 
प्रपितामहाय ददयात्। तपेणसूत्रे तदुक्तं कायायनेन “उदीरतामङ्गिरस आयन्तुन उज्ञेवहन्ती 
पितरभ्यो येचेह् मधुव्वाता इति तृचञ्जपन् प्रसिच्चेत्तप्यध्वमितिः ॥ ९॥ 

नमो पितरो रसाय नमोव< पितरः शोषाय नमोवः पितरो जीवाय 
नमोव< पितरः स्वरधाये-नपोबः पितरो घोराय नमेः पितरो मन्यवे नमोवः 
पितरः पितरो नमोवो गृहान्न ~ पित्रो दत्त सतोव--पितरो देष्मेतद-- पितसे 
व्वास् ऽआधत्त।।१०।। 

पितृदेवत्यः प्रजापतिदृष्ठो यज्ुमेयोऽयं मन्न इह मातामहादितप्पंणे विनियुक्तः । 



मच्रार्थचन्द्रोदयः । ५९५ 

त्िनमो व इत्युक्ता मातामहानां चैवमिति कात्यायनवचनात् । एतद्र पितृणां पितृत्वं 
यदमीष्टदानेन पुत्रादीन्पान्तीति पितर इति पिक्रशब्द निवंचनसामान्याप्पित्रादीनां माता- 
महादीनां च पित्वं सममेव । तथाऽपि मादपक्षीयाणां मातामहादीनां चसन्तादिपड्- 
तुख्पेण रसादिग्रदानपूवेकपारनकन्तुत्वात्् पितृत्ववेरिष्ट्यं योतयति एतन्मन्त्रसमुदायः । 
तथा हि हे पितर, पितृरब्दाभिधेया मातामहाः; वः युष्माकं सम्बन्धिने रसाय रसरूपाय 

वसन्ताय तन्नामकाय ऋतवे नमः नमस्कारोऽस््वितिरोषः । यतो वसन्ते मध्वादयो रसा 
वृक्षेषु जायन्ते अतो रसराष्देन वसन्त एवोच्यते । “डा ऋतवः पितरः” इति श्रुतेवस- 
न्ताद्यः पितृणां स्वरूपभूता एव । अतोहे पित्र पिठशब्दाभिघेयाः मातामहः) एतद्रपेभ्यो 

युष्मभ्यं नमः, नमः दाब्दो नमस्काराथऽन्नाथश्च, इह तापेणप्रस ह्गाखुरोषेन नम इदयन्नमपि 
सत् अस्मदत्तं तप्पंणोदकमेवोपलक्चयति तयुष्मभ्यमस्त्वित्यथंः । अस्मद्तेनाम्बुना युष्मत्तो 
युष्मदूपो वसन्त मध्वादिपरचुररसपरदानेन अस्मानपि तप्पयिष्य॒तीत्यभिम्र य. | मातामहेकत्वे- 
ऽपि बहुवचनं पूजाथं तदीयसहचरूत्याद्यपेश्चया वा । एवमग्रेतनेष्यपि मन्त्रेषु बोद्धन्यम् । 
तथा हे पितरः, पिव्राब्दाभिषेया. मातामहयः, वः युष्माकं सम्बन्धिने शोषाय शरुष्यन्त्योप- 
धयो यत्र सहि शोषो ग्रीष्मस्तस्मैनमः तदूपेभ्यो युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽसतु अस्मदत्तोदकवा- 
स्वितिदोषः। अस्मदत्तेनाम्बुना युष्मत्तो युष्मदरूपो भ्रीष्मश्चाऽस्माकं कृते यवादिव्यतिरिक्ता 
ओषधीनं शोषयिष्यति, यवाद्योषधीस्तु रोषयित्वा ्चटिति परिपाकेन छेदनाहछीः सम्पाद्य 
अस्मानप्युपकरिष्यतीत्याशयः । तथा हे पितरः, पिक्शब्दामिघेया- मातामहा, वः युष्माकं 
सम्बन्धिने जीवाय जीवन्ति भूतानि प्राणिनो यस्मादिति जीवः जीवनहेतुजरुपदाथं.; अत 
एव “जीवनं भुवनं वनमिति जलाभिधानमुक्तम् । तल्ीवनहेतुकजटग्रदानकत्तेत्वाञ्नीवो 
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वषक्तुस्तस्मे नसः यो युष्मभ्यं नमस्कारोऽस्तु नमोऽन्नमस्मदत्तोदकं यास्त्वितिरोप । 
युष्मत्तो जीवनहेतुजलप्रदो वषु अस्मभ्यमपि जरं दास्यतीत्यभिप्रायः । तथा हे पितर”, 
पिचशब्दाभिषेया मातामहः, वो युष्माकं सम्बन्धिन्यै स्वधाय स्वमात्मानं दधातीति स्वधा 
“'आतोऽनुपसगे कः” ("पा ३।२।३) इति कप्रत्ययः । अथवा स्वेभ्यो दीयते स्वस्मिन्धीयते 
वा स्वेन धनेन धीयते वा इति स्वधा तस्ये स्वधायै नमः | “<स्वघेव्यन्ननामेःःति निघण्टुः । स्व- 
शब्दो पपदादधातेः (जु. उ ) गेहे क इति कप्रत्ययो बाहुटकाद्धवति । स्वधाशष्देन अन्यत्राप्य- 
मुच्यते यथा ग्वेदे “विदवाहि माया अवसि स्वधा वः ४।८।२४1१। स्वधाञन्नं मवति यत्र 
सापि स्वधा । अतः स्वधाशब्देनात्र रारद्भिधीयते “स्वधा वे शरदिः"ति श्रुतेः । तद्रूपेभ्यो 
युष्मभ्य नमः नमस्कारोऽस्तु अस्महत्तोदकं वास्स्विति रोपः । युष्मत्तधौ अन्नाविमौवकः शरट्- 
तुरपि अस्मदथंमन्नमाविर्भावयिष्यति । यतो हि रारदेव प्रायदोऽन्नानि भवन्ति तान्यस्मभ्यं 
दास्यतीत्यसिप्रायः । तथा हे पितरः पिव्शब्दाभिषधेयाः मातामहाः, व" युष्माकं सम्बन्धिन 
घोराय नमः घुरतिर्हिसाथः। शीतप्राचुय्यंसेन दुखदत्वाद्धोरः हेमन्त उच्यते तस्मै नमः 
तदूपेभ्यो युष्मभ्यं नमस्कारोऽस्तु नमोऽन्नमस्महत्तोदकं बाऽस्त्वितिोपः । युष्मतप्त हेमन्त" शीत- 
्राचचुय्यस्वेन नास्मानमिभविष्यतीत्यारय. । तथा हे पितरः, पिदशच्छाभिघेया मातामहाः+व. 
युष्माकं सम्बन्धिने मन्यवे नमः (“मन्युयज्ञे रतौ कुधीः ःत्यमर ) इह मन्यु" कोध विशिरे हि 
अतिशीतपातेन ओषधीदंहति अतो मन्युः शिशिर उच्यते तस्मे नम" तदूपेम्यो युष्मभ्यं नम- 
मकारोऽस्तु नमोऽन्रमस्मदत्तोदकं वास्त्विति शेप । युष्मत्तो रिङिरोऽस्मान्न हनिष्यतीय- 
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भिप्रायः। तथा हे पित्तरः पिवृशब्दाभिधेया मातामहा , एवमूतुरूपेभ्यो वः युष्मभ्यं नम 
नमस्कायोऽस््वित्यथः। तथा बः युष्मभ्यं नमः “नम इत्यन्ननामेति'” निघण्टुः । अन्नञ्चोदकमिति 
यास्कः । तस्मान्नमोऽन्नमथादस्मदत्तोदकं युष्मभ्यमस्तविति रोपः । तथा हे पितर, पिव्शब्दा- 
भिघेयाः मातामहा, न. अस्मभ्यं गृहान् दत्त “न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी गृहम॒च्यतेः?इत्य- 
भिधानादिह गृहशब्देन मास्यापुत्रादय उपरक्ष्यन्ते । पुंसवमापमन्यत्राऽपि गृहा मा बिभीत मा 
वेपध्वमिति श्रतिनिदरानादवगन्तव्यम् । यूयमस्मभ्यं भाय्यापुत्रादीन्दत्त न: इति स्वीयपरि 
जनाद्यपेक्षय्राऽऽव्मनि गुरुखाऽभिप्रायेण वा बहुवचनम् । तथा ह पितरः पितृशब्द्।भिघेया 
मातामहा , सतः वि्यमानाद्धनाढः युष्मभ्यं देष्म. ददाम श्राद्धीयमन्नं दक्षिणाद्रव्यच्ेति 
लेपः । अतो ददतामस्माकं कदाचिदपि धनादिक्षयो मा मवविित्यमिप्रायः। तथा हे 
पितरः पिवृशब्दाभिधेया मातामहः) एतदास: “वासर उपसेवाया ( चुरादिः परस्मेपदी ): 
इत्यस्माद घुन्प्रत्ययः वास्यते उपसेव्यते सवं. प्राणिभिरिति वासः पिपासाश्ान्यथं सवें 
रुपसेवनीयं जलमस्मदत्तोदकं युष्मभ्यमस्त्विति गेपः । तपपणप्रसङ्धानुरोधेनेव व्याख्यातो 
ऽयं मन्रः । पावंणादिश्राद्धे सूत्राभिमन्रणे सूत्रदाने च विनियुक्तत्वादस्य मन्रस्य व्याख्या 

स्तर संक्षेपतोऽमे श्राद्धप्रकरणे स्फुटीभविष्यति तच्च तत्र द्रष्टव्यम् अनेनेव मन्त्रेण प्रमाता- 
महघद्धप्ममातामहयोरपि तप्पेणं क्रियते । तत्र हे पितर, इति पितराब्दाभिघेयाः प्रमाता 
महा वृद्धप्रमातामहा्चेति बोद्धव्यं बहुवचनच्च तदे कत्वे प्रूजाथं व्यत्ययेन वाऽऽपत्वादिति 
चानुसन्धेयम् । १०॥। 

॥ इति श्री दामोद्रशर्मकरते मच्नाथेचन्द्रोदयनाननि वेदमन्त्रभाष्ये 

षष्ठोऽय तप्प॑णपरिच्छेद समाप्त. ॥ 

॥ % ॥ इति तप्पंणमन्रम्याख्या समप्ता ॥ & ॥ 
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सप्तम परिच्छदः। 

तप्पणोत्तरपटनीयमन््रारम्भः । 
4 ४ . चये ध भ् 

तदुक्तं कारयायनेन “व्राह्यवैष्णवरोद्रप्ावित्रवारणेस्तन्निङ्गेरस्चेयेदट श्र, हठ, 
स इत्युपस्थाये"स्यादि । । 

1 [, 1 १. सीं ह) चों 5 1 4 

ब्रह्मजज्ञानं परथमं पुरस्ताद्वि पतः सुरुचो व्वनऽअाव< । 
[ क । 4 

सवध्न्याऽउपमाऽअस्यविवष्ठाः सततशयोनिपसतश्चजिव-- ॥ 
2 

अथ तष्पणोत्तरपठटनीयमन्न्याख्या । 

्ह्मरूपादित्यदेवया प्रजापतिदृष्टा श्िष्टुप् तप्पणोत्तरनह्य। चैने तदीय मन्रज्पे वा 
विनियुक्त ऋगियम् । 

८“तदेवाभनिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः"? इति श्रुतेः “यदादित्यगतं तेजो जगद्धास- 

यतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचा तत्तेजो विद्धिमामकमिः"तिभगवद्वास्याच्च बह्मा दित्य 
योर भेदत्वप्रतिपादनादस्मिन्मन्त्े ब्रह्ेवादियरूपेण स्तूयते । तत्र वीव्युपसरगं आव इति क्रिया- 
पदेन सह सम्बध्यते ठ्यवहिताश्चेति पाणिनिषचनात्। “बरहि वृद्धौ ( भ्बा० प० )'" इटस्मात् 
"श्ंहेनलोपश्चे"व्योणादिको मनिन्प्रययो नलोपश्च बोध्यः । ब्रंहतीति ब्रह्य सवतो भावेन महत् 
सववंजगत्कारणं सव्यज्ञानानन्देत्यादिवेदान्तप्रतिपादयं विज्ञानघनानन्दस्वभावमादित्यरूपं 

तेजः पुरस्तापपूबे्यां दिरि प्रथममादौ जज्ञानं जायमानं सत् सीमतः सुरुचो व्यावः स्व- 
प्रकारोनेतिरेषः ( सीममिति परिमरहार्थीयः पादपूरणो वा सीमतः सीमातः म््यादातः 
सीमा मय्यीदा सीव्यति देशाविति यास्कोक्तः सीमशब्दो मय्यौदार्थंस्ततः सावैविमक्तिक- 
स्तसिल् ) सीम सीमानं मय्यौदां मूगोकमध्यमागमारभ्य सुरुचः सष रोचन्ते शोभन्ते 
इति युरुचस्तान् रोचमानानिमान् भूरादि कोकान् स्वप्रकारोन वि आव विचरतानकरोदिति 
भावः । स इति तच्छब्दस्य प्रथमैकवचने रूपं तच्छब्दस्य पूवेपरामशेकत्वादिह् पुं्त्वमाषं 
्रह्येतिलिङ्गात् । तच्छब्दः प्रसिद्धाथकश्च छुत्रचित् । इह तु पूवेपरामरोपक्षे, यत्तदोर्नियस. 
म्बन्थत्वादिह यच्छन्दाध्याहारेण इत्थं योज्यं यत् ब्रह्म प्राच्यां जायमानं सत् स्वभासा लोकान 
उयावृणोत्तद्रदमस्यथः । प्रसि द्धाथपकषे तु तस्रसिद्धं ह्म इति वा योज्यम् । तद्यथा तत् पूर्वोक्त 
तस्रसिद्धं वा ब्रह्म बुध्न्याः “बुध्नमन्तरिश्चनामेतियास्क. । वुध्नशब्दात्तत्र भव इति 
यत्रययः । बुप्ने अन्तरिक्षे भवा बुध्न्या: “बुध्न्या इति दिङ्नामेतिनिषण्डुः ! बुध्न्या: 
दिशो विदिशश्च सतो विद्यमानस्य मूत्तस्य॒घटपटादिपदार्थ॑स्य असतोऽवि्यमानस्य 
अमूत्तस्य वाय्वादेश्च योनिं प्रमावं च विवः विनरृणोत् अप्रकाशयदियर्थः । कीदसी- 
बुध्न्या इलयेक्षायामुच्यते । उपमा. उप॒ समीपे मान्ति भूतानि यासु ता उपमाः 

ए 
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सावकाशा इयथः । अत एवास्य जगतो विष्ठाः विविधं तिष्ठन्ति यासु तास्तथोक्ताः विविध- 
स्थानभूता इथेः । बुध्न्या दिशो विदिश स्वभासाऽप्रकाशयदित्यथेः । वेनः मेधावी 
पण्डितोऽहमेवं भूतं पूर्वोक्ते ब्रह्म उपासे इति रोषः । जपयज्ञविधिना तदुपासनां करोमीत्यथं। 
“वेन इति मेधाविनामे"ति निघण्टुः । वेनो वेनतेः कान्तिकम्मंणो गतिकम्मेणो बेतियास्कः। 
वेन इति ब्रह्मविशेषणं बा तस्मिन्पक्षे वेनशब्दस्य पुंसत्वमाषं विरोष्यस्य ब्रह्मशब्दस्य नपुंस- 
कटवात् । किम्भूतं बह्म वेनः वेनं कमनीयं मेधादिनानाशक्तिमदिति वा । यदेवम्भूतं ब्रह 
तद्वयमुपास्महे इति वाक्यरोप. । इति वा योज्यं । जनेः शानचि शपः श्रौ सति जज्ञानमिति 
रूपं मवति । वृणोतेरंडि रपि टप्रे गणे च छते व इति रूपं भवति अडभावश्चात्र छान्दसो 
बोध्यः बहुकं छन्दस्यमाडयोगेऽपीति पाणिनिवचनात् । विष्ठा इत्यत्र 'अस्बाम्बगोभूमिः 
इस्यादिना पत्वं षत्वे सति रुना ष्टः" इतिष्टुखच्ेतिसंक्षेपः ।॥ १॥ 

इदं विष्णव्विचक्रमे चधा निद॑धे पदम् ॥ 
समूढमस्य पाशसुरे ॥ २॥ 

स्लानप्रकरणे व्यार्यातेयसृग् । तथापि विनियोगमेदेन इह पुनन्यीख्यायते । तथाहि 
ब्ह्मरूपदिष्णुदेवया मेधातिथिदृष्टा गायत्री तप्पणोत्तरं विष्ण्वचंने तदीयमन्त्रजपे वा 
विनियुक्ता छगियम् । इह ह्येव व्यापकत्वाद्विष्णुरूपेण स्तूयते । “विष्लुव्याप्नो" जहोत्यादिर- 
भयपदी । ततो षिषेः किचेयोणादिको तुप्रययः, वेवेष्टि व्याप्रोति चराचरं सवं जगदिति. 
विष्णुः । अथवा एकोऽदं बहुस्यां प्रनायेयं स॒ तपो अतप्यत तपस्तप्वा इद ठं. सर्वमसृजत 
यदिद् किच्च तत्सृष्ा तदेवालुप्राविशदिति श्रतेः सवेध्राणिनामपि भूतेन्दरियमनोऽन्तस्यमि- 
मवेन सवेप्राणिषु प्रविशतीति विष्णुः। विषे: किञेति विपेर्विहितो युप्रययो बहुरकाद्विरोरपि 
बोद्धव्यः । ततोऽयमथंः विष्णुः व्यापकः परमेश्वरः सवान्तस्योमी सवसाक्षी ब्रह्मरूपो विष्णुः 
त्रिविक्रमावतारं कृत्वा इदं विश्वं सवेस्थावरजज्गमात्मकं ब्रह्माण्डमण्डङं विचक्रमे विभ्य क्रमते 
स्म आक्रान्तवानियथं.। कथमाक्रान्तवानियभिप्रेत्य तदेवोच्यते चधा प्रकारवचने धाप्रययः, 
्रिप्रकारेण अभ्रिवायुपुय्यरूपेण भूम्यन्तरिकस्वगंरोकेषु पदं निदघे निदहितवान्। भूमावभ्निरूपेण 
एकं पदं निहितवान् ;अन्तरिक्षे वायुरूपेण एकं पदं निहितवान् ;दिवि सूर्यरूपेण एकं पद् निहि. 
तवान् । अतस्स देवता अभ्रिवायुसूय्यौख्याः प्रधानभूता उक्ता अन्यासान्तु देवतानामेता- 
स्वेवान्तमौव इयन्यत्राप्यक्तप् ॥ पदमिति सुपां सुपो भवन्तीतिपाणिनिवचनाप्सप्तम्येक- 
वचन्थाने प्रथमेकवचनं विभक्तिव्यययेनेत्यवगन्तव्यं ततोऽयमर्थः । अस्य विष्णोः पदम् 
अथोरपदे समूटं सम्यगन्तर्हितं विश्वमिति शेषः । अथवा अस्य विष्णोः पदं पद्यते गम्यते 
जञायते मुमुष्ुभिरिति पदम् अद्ेताख्यं खरूपं विज्ञानघनानन्दमयमक्षरमेवं लक्षणं पदं .समूं 
सम्यगविज्ञातमकृतात्मभिरित्यथः। कस्मिन्निव “पांसुरे छप्ोपमानमेतत् पांसुरे इव रख्योडंख्यो- 
स्तथेति स्मरणात्पांसुरे अथौत्पांसुे रजखशे प्रदेशे भरधिप्तंद्रव्यमिव पासुरुप्रदेशे निशिप्न द्रव्य 
यथा अन्तर्हितं द्शंनायोग्यं भवति त्वदस्य विष्णोस्तटपूर्वोक्तं पदमङृतात्मभिरज्ञेयं भवती- 
यभिप्रा्यः। तदुक्तं श्रुत्या ^तद्िष्णोः परमं पद् ठ. सदा पर्यन्त सूरयः। दिवीव चक्रा 
ततमिःति । पा^+सुरे इत्यत्र अनुस्वारस्य छन्दसि शषसहरेफेषु परत इत्यनुसारस्य्कारा- 
देशो बोद्धञ्य" । यदेवं बह्म तदुपास्महे इति वाक्यशेषः ॥ २॥ 
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नम॑स्ते रुद्र म॒न्यव॑ऽउतोत्ऽइषवे नम॑ -- । वाहुभ्यामतते नम ~ ॥ ३॥ 
ऋगियममे देवपूजायां व्याख्यास्यते तत्रास्या ऋचो व्यास्या द्रशन्या | ३॥ 

आकृष्णेन रज॑सा व्वत्तेमानो निवेदाय्॑नमृतं मत्येश्च | 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति सवनानि पयन् ॥ ४ ॥ 

यमपि ऋगमे देवपूजायामेव व्याख्यास्यते तत्रैवास्या अपि ऋचो व्याख्या द्रष्टव्या । 

मितरस्यं च्षणीधतोऽवों देवस्य सानसि । चुश्नं चिजभरवस्तमम् ॥ + ॥ 

मित्रदेवत्या विश्वामिच्रदृष्टा गायत्री तप्पणोत्तरं मिनाचने तदीयमन्रजपे वा विनि- 
युक्ता ऋगियम् । ब्रह्मरूपो य॒ आदित्यस्तस्यैव मित्र इत्यपि नाम । “युमणिस्तरणिमिचः” 
इति कोशादौ दरीनात्। आदिलोदये सति सर्वप्राणिनां खस्छनग्यापारे सुप्रवत्तेमानत्वादय. 
मादित्यः सर्वप्राणिनां मित्रवटुपकरोति । चषणयो मलुष्यास्तान् धरतीति चपणिधत् तस्य 
चर्पणिधृत इति प्राप्रे छान्दसत्वात्संहितायां दीघ चषेणीधृतः चपेणीनां मलुप्याणां 
धारणेऽधिकृतस्य दीव्यतीति देवस्तस्य द्योतमानस्य मित्रस्य आदियस्य तद्रूपम्य ब्रह्मणः 
सानसि '(सानसीति पुराणनामेतिनिषण्ुः, सानसि पुराणं पुरातनं सनातनम् अवः 
अवनं रक्षणं पारनं तथा दन्न धनं योऽन्नं च स्तुम इति दोपः । याचेमहीति वा वाक्यः 
रोष. । ब्रह्म एव स्तुया प्रसन्नं सत् विष्णुरूपेण आदिलयरूपेण वा वृश्िप्रदानद्वासय समस्तं जग- 
त्पाङयति अतएव ““आदिलयानायते वृष्टिरिति ( ३।७६ ) मनुनाप्युत्तम । परलोके च 
तदेव ब्रह्म विष्णुरूपेण आदित्यरूपेण वा निष्कामकम्मेद्ारा निष्पापान् मनुप्यान् संसार- 
मृत्युतश्च पाख्यति । अत उक्त श्रुत्या “वेदाहमेतं पुरपं महान्तमादित्यवणं तपसः परस्तात् । 
तमेवव्विदित्वातिमरव्युमेति नान्यः पन्थाव्विद्यतेऽयनाये "ति । “यस्त्वैवं ब्राह्मणो व्विद्यात्तम्य 
देवाऽअसन्वशे” इति च । इह रोके च तदेव ब्रह्म अन्नादि सर्वभोम्यपदा्थं सुक्रतिनां 
छते नित्यं क्षरति । एतदभिप्रायेणेव श्रुव्याभिदहितम् “८ अपहतपामा रवाध्यायादेव पवित्र 
वा एतदित्यादि प्रकृत्य “ृतङ्घुल्या मधुङुल्या दधिक्कल्या ह चै सततं क्षरतीति 1 अतो 
मनुनाण्युक्त “ यः स्वाध्यायमधीतेऽच्दं विधिना नियतः चिः । तस्य निप्यं क्षरत्येष 
पयोद्धिघूृतं मधु ।।'' इति (म० २।१०७) । कीदशं युभ्नं धनं योऽन्नं च स्तुमः, याचेमहीति 
वा तदुच्यते चित्रश्रवस्तमम् चिरं विचिव्रमनेकैः श्रूयते तचिच्श्रवः अतिशयेन चिव्रश्रव 
इति विव्रश्रवस्तमम् अत्यन्तं श्रवणीयमित्य्थैः । ईदृशं ब्रह्मणोऽवनं घन यदोऽन्नच्च यथा. 
ऽस्माकं भवेत्तथा वयं स्तुम इत्यभिप्रायः । अवतेरसुन्नित्यसुनि विभक्तिकार्यं च चरते 
अव इति रूपं भवति । (ुम्नमितिधननामः दुञ्नमिति यश्ोनामः द्ुन्नमियन्ननामे" निच 
निघण्टुः । “युत दीप्तो स्वादिरात्मनेपदीः ततो युमनस्ननिन्नेयादिना नप्रत्ययो मकारश्चान्ता- 
देशो निपात्यते । द्योतते इति दुप्रम् › यश्चो वाऽन्नं वा॒ धनं वेद्य्थः। श्र श्रवणे इ्य॒स्माल्कर्म 
ण्यसुन् । चित्रं श्रूयते स्वेरितिचिघ्रश्रवः, ततोऽतिशया्थं तमप् , अतिशयेन चित्रश्रव इनि 
चित्रश्रवस्तमम् ॥ ५॥ त 



६० मचाथेचन्द्रौदयः। 

# ०, सके इमं मे व्वरुणशरुधीहवमचा च॑ मृडय । तवाम॑वस्युराचके ॥६॥ 
सरानप्रकरणे ऋगियं व्याख्याता तत्रास्या ऋचो व्याख्या द्रष्टव्या । & ॥ 

अरश्रपस्य कृतवोव्विर्मयो जनाँ २।। ऽअनरं । भ्राजन्तो २।।ऽअब्नयो। यथा ॥७॥ 
सुय्येदे वला गायत्री प्रखण्वदृष्ठा यज्ुरन्ता तप्पेणोत्तरकाङिकव्रह्माद्चंनोत्तरोपरथाने 

विनियुक्ता छगियम् ॥ वि इदययजुपसर्गोऽदश्चमिति च्ियापदेन सहं सम्बध्यते “छन्द्सि 
[+ ५ ९ कि ् ] 

परे, व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात् । अस्य ब्रह्ममूतंः सुस्यस्य केतवः ( केतुरिति प्रज्ञाना- 
२) 

मेति निषण्डुः) ्रज्ञादेतवः सवेपदाथंज्ञानकृतो रदमयः किरणा. जनाननु सवप्राणिनोऽनुगताः 
कीः च ४ + 

व्यदृश्रम् विरषेणादृश्यन्त ( इह रड्थं छइ › कम्मंणि प्रययः । ) सूस्यकरा. सवजनाुग- 
वरि भ 

ता व्यापका दृश्यन्ते सेरिति शेषः । तत्र दृष्टान्तः भराजन्तो ज्वङन्तो देदीप्यमाना अग्नयो 
सि वैरि ¢ 

वहयो यथा जनानुगता दृस्यन्ते तद्वदेते सूय्यकिरणा अपि जनादुगताः सवर्विेपतया 
दृस्यन्ते, इयर्थः । दरोटडिः “रितो वेति च्लेरडादेशे “छटशोऽडि गुण.” इतिगुणे सति- 

~ किप वि # (~ उत्तमैकवचने अदरोमिति प्रापे “सीडो रुङ्त्तविंमाषा बहूटं छन्दसीति दरोरत्तरस्य 
भिबादेरस्यामो सुडागमो धातोगंणाऽभावश्च छान्दसस्तथासति अदृश्रमितिरूपं भवति, 

मंप ते द्रष््यं (टद्यन्तेः ट ये “'तिडां तिडः इति तच कम्मेणि दलुडिः प्रथमपुरुषवहूुवचनस्थाने द्रष्टव्य (श्य यथे , “तिङां तिडः” इ 
५ श्प, ह 

वचनात् । यस्यास्य सूस्यस्यद्रह्यणः किरणा जनातुगता विशेषेण सवंदेरयन्ते तद्र्य॒ वय 
मुपास्महे इति भावः ।॥ ७॥ 

हश्सः छचिषदरुरन्तरिष्रसद्धोताव्वेदिषदतिथिदरोणसत् । 
नषद्ररसदतस्योमसद्ग्जागोजाऽऋतनाऽअद्टिना ऽतं वृहत् । < ॥ 

सू्यैदेवयाऽतिजगती वामदेवदृष्टा तप्पणोत्तरकालिकब्रह्या्यचंनोत्तरोपस्थाने विनि- 
युक्ता सप्रपच्चन्रह्माभिधायिनी ऋगियम् । अनया ऋचा सूय्याख्यं ब्रह्य दरद्ययज्ञजपकन्तौ स्तौति। 
तद्यथा हन्त्यहङ्कारामति हंसः, हन्स्यन्धकारं नेदां तम इति वा हंसः य एतादृशो भगवाना. 
दित्योऽस्तीततिशेषः । स एव हि स॒मृक्षूणामहङ्कारमज्ञानं तमो नाशयति, स एव राध्रिसम्बन्ध्य- 
न्धकारश् तमो नारयतीतिभावः । (तं सूय्योख्यं ब्रह्म वयमुपास्महे ' इति शेपः! ठमेव 
ब्रह्मरूपं सूय्यं कतिपयविशेषणेमेन्धटगृषिर्विंिनष्टि । तथाहि कि भूतो हंसः इत्यपेक्षायामाह 
द॒चिषत् शुचो दीप्तो सीदतीति शुचि पत् आदित्यमण्डङान्तवेर्सिपुरुपः, तथा च श्रुतिः । “य 
एषऽएतन्मण्डले पुरषो यश्चेष हिरष्मयः पुरुषोऽयमेवे"त्यादि । तथा वसुः चासयति वृष्टया- 
जगन्निवासयतीतिवसुः सवस्यास्य जगतो वासयिता “आदित्याजायते वृष्टिरि"तिस्म्रतेः। यद्रा 
वासयति ररदिमजाखेन जगदाच्छाद यतीतिवसुः स्वभासा जगदाच्छादक इत्यथ; । तथा 
अन्तरिक्षसत् अन्तरिक्षे सीदतीति अन्तरिक्षसत् वायुरूपः। तथा होताः दे वानामाहाता 
आह्वानकत्तौ अभ्निरूपः “अग्निवै देवानामाहाते"ति श्रुतेः । “अग्ने पावकरोचिषा मन्द्रया 
देवजिहया । आदेवान्वक्षि यक्षि च | अग्निं दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य 
सुक्रतुम् ।॥” आभ्याच्च बेदमन्त्राभ्यामग्नेद् बाहानक चं देवदृतत्वश्चावगम्यते । हयतेजहोतेवां 
तृच्मत्यये होतेति पदं, ततश्चायमथेः होता देवानां कृते होमकन्तो “अग्नि देवानां होते तिश्ुतेः 



मन्नार्थचन्द्रोदयः ॥ ६१ 

८८अदेवान्वक्षि यक्षि चे"दपरश्चुतिनिददनाच । एतदसिप्रायेणेव अज्जं प्रति भगवताप्युक्तं 

“अहमग्नरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधमि"ति। “यजन्द्रमसि यजाम तत्तेजो विद्धि मामक्रमि''ति 

च । सर्वथाऽञ्चिरूपेण जह्मरूप इति मावः । तथा वेदिषत् वेद्यभेष्िकवेदौ सीदतीति वेदि पत् 

होमीयवहिरूपः । तथा अतिथिः अतिथिवलून्यः सोऽभिरेवासिहोतरिमिरतिधि वतपून्यते 
लो केऽपि यथा कस्यचि द्रहस्थस्य गृहे यदा कथिदायाति तदा तदथं गृहपतिजख्पृणसुदकपात्र- 

मानयति तथा गृहदाहव्याजेन यदाभ्रिगरं प्रयायाति तदा गृहपतिस्तदीयक्रटुम्बचयश्च अमि 

सत्कारार्थमुदकपूणेङकम्भममानयति अतोऽभिरतिथिवयूज्य इत्युच्यते । तथा टुराणसत् ^"दुराण- 
मिति गरहनासेः'ति निघण्टुः । दुरोणे यज्ञगृहे सीदतीति दुरोणसत आदवनीयगाह.पल्यदृ क्षिणां 

 भिरूपः । समभ्यावसथ्याथिरूपश्च । अथवा दुरोणे सवेषां पाकगृहे महानसाद् पास 

म्पादनार्थं छोकिका्िरूपेण सीदतीति दुरोणसत् अस्मिन्पक्ष वेदिसदित्यत्रवाहवनीयाद्य- 
भिरूपो बोध्यः । तथा नृषत् नृषु मनुष्येषु प्राणमावेन जाटराभिरूपेण वा सीदतीति नरपत 
प्राणाग्निहोत्रं प्राणाथिरूपोऽन्येषांकरते जाठरा्िरूपश्चेस्यथः । तथा वरसत् वरः श्र 
उच्यते तत्र सीदतीति वरसत् इह रोके परत्र स्वगीदौ च उःछृष्टं स्थावरजङ्गमारमकं 

 यक्किञ्चिर्पदा्थजातं स्थानच् तत्र सवत्र अयमेव ब्रह्याख्यः परमेश्वरोऽस्तीत्यथः } तथां 
ऋतसत् ऋते यज्ञे कम्मरूपेण अवदयम्भाविफर्त्वात्कम्मणां परमापृवरूपेण चा संदतीति 

 ऋतसत् । तथा व्योमसत् व्योन्नि आकाशे मण्डर्श्पेण शब्दरूपेण च सीदताति व्यामसन 
घटादिसवंपदार्थषु अवकाशस्य सद्धावत्वात्त् घटाकाशमटाकाशेत्यादिपरिचिन्नसंज्ञाता 

परिछ्िद्लाकास्े बहूुविस्छृतं यन्मण्डलं द्रीदक्यते तद्रद्यवास्तीत्यभिप्रायः । र्दस्तु आकाश 
एव बवत्तेते । अतो न्यायदशने राब्दगुणसाकारां तद्विदो वदन्ति | इदानीमपि पाश्चात्यरिक्षा 
विदो युरोपियनशब्दासिषेया वङ्गीयाश्च तद्धारेव टरेनीफोनेति नामकराव्दयन्रमावचिष्डतवन्त 
इति श्रयते । आकारो यच्छक्तिमत्तेजः यतश्च शब्द्: प्रभवति तद्रद्यवास्तीतिमावः | तथा 
अब्जाः अप्सु उदकेषु मस्स्यादिरूपेण जायते इत्यब्जाः । ज्जं स्थावरजङ्गमात्मक् यकि 
च्िस्तु तत्सवं ब्रह्मेव मन्तव्यमिव्यारयः । तथा गोजाः गवि प्रथिव्यां जायते एति मौजाः 
योऽयं जरायुजाण्डजस्वेदजो द्धिजेतिचतुर्विधभूतप्रामः स परमात्मेव नषि तद्भिन्नं कञ्िदस्ती. 
त्यथः ॥ तथा ऋतजाः “ऋतमेकाक्षरं बद्ये"ति श्रुतेः तमिति ब्रह्मनाम, तत्र ऋते ब्रह्मणि 
एकोऽहं बहुस्याभिति सङ्कःपरूपेण जायते इति ऋतजा हिरण्यगर्मालुपाधिपरिदिन्नः सगुणः 
स एव परमेच्वर इयथः ¦ तथा अद्रिजा: अद्रौ पाषाणे अभिखू्पण जायते इन्यद्रिजा 
अथवा अद्रौ पषाणे देवतादिप्रतिमारूपेण जायते इति अद्विजाः पापाणमयीदेवनाप्रनिमास्प 
सोऽपि स एवेत्यभिप्रायः । एवं पूर्वोक्तविरेषणविरिष्टो ब्रह्मास्यो यो भगवानाद्धित्यः म प्व 
ऋतं सत्य् हिरण्यभगायुपाधिपरिचिन्नरहितं निगुणं तदेच व्रह्यति मावः । तद्रा किम्थृनमि 
त्याशङ्क-योच्यते ब्हत् व्रहदिति निघण्टौ महन्नामसु पठितं बृहन महन ब्रद्या दिस्तम्बपययनतं 
सप्रपञ्चं तदेव ब्रहमेयारयः । एवं भूतं बह्म वयमुपास्महे इति शेपः । वह्मादिस्तम्वप्यननं 
यत्किञ्चिदस्ति तत्सवे ब्रह्मव नहि तस्मात्परं सरिच्िदन्यदस्ति अतः श्रत्याऽभिहिनं "मय॑ 
खल्विदं बह्यः"ति तथा `प्यस्माज्ातं न किच्चनेव यऽञवमूव सवनानि चिश्चा 
प्रनापातः प्रजया स ठ. रराणाख्ीणि ज्योतीश्पि सचते स्पोडशी ' व्यापि निगमं भवनि 
 एवस्च व्याख्याय मन्नगतङब्दसाधनप्रणारी इह प्रदइय॑ते हन्ते “वतवदिह निकमिकपिभ्यः 



६२ | भच्राथंचन्द्रोदयः। 

सः''इयौणादिके सप्रत्यये घातुस्थनकारस्यानुसवारे च कृते प्रथमेकवचने हंस इति रूपं मवति। 
तत्र “अनुस्वारस्यशत्यादेशः शपसदहरेफेषु तस्य त्रेविध्यमाख्यातम् । हस्वदीघेगुरुमेदैरदीा- 
स्पसे हस्नो हस्वाप्परो दीघो गरौ परे गुरुः? इतिप्रतिज्ञासूत्रस्थकात्यायनोक्तवचनस्वरसाव- 
लस्वारस्यठं० इत्यादेशे दठे०सः इति संहितायां भवति । शुचिपूौत्सीदतेरन्येभ्योऽपि हर्यते" 
इति किप्रयये किपः सवौपहारलोपे प्रथमैकवचने शुचिपदिति रूपं भवति। वसेः “शुस्ृकतिः 
हित्रप्यसिवसिहनिष्िदिबन्धिमनिभ्यश्चेत्यौणादिकरग्रत्यये प्रथमेकवचने रूपम । वसे- 
विंहितरप्रययो बाहृलकादिह ण्यन्तादपि बोद्धव्यस्तत्र णिरोपे वासयतीति वसुरिव्येव भवति । 
हयतेजहोतेवा त॒चिप्रथमैकवचने होतेति रूपम् । अन्तरिक्षसत्, वेदिपत्; दुरोणसत् › तृपत् 
वरसत् , ऋतसत्, व्योमसत् , एतत्सवं पदजातं तन्तसपूवात्सदेः किपि प्रथमैकवचने सिद्धय 
तीतिबोद्धव्यम् । अपपूर्वाजने“जंनसनखनक्रमगसमो विडि""ति विरि विटः सवापहाररोपे 
८४विडनोरिव्याप्वे पकारस्य जत्वे च प्रथमेकवचने अन्जा इति रूपम् । एवं गोजा-ऋतजाः 
अद्रिजा , इत्यत्राऽपि बोद्धव्यम् । “ऋ गतौ (भ्वा प.) ततश्च क्तप्रयये प्रथमेकवचने ऋतमिति 

रूपम् । “बह वृद्धौ (म्बा. प.) ततः शतरि प्रथमैकवचने बृहदितिरूपम् ।॥ ८॥ 

सैव्वचैसा पयप्रा सन्तनूभिरगन्पहि मन॑सा सऽ रिवन । 
1 ॥ = | © टि 

तष्टा सुदच्रोच्िदधातु रायोऽदुमाष्टतन्वो यद्विद्षटिम् ॥ ९ ॥ 

त्व्देवया प्रिष्टुपखजापतिदष्टा सुखस्पशने विनियुक्ता छगियम् । “सं वचसेति सुखं 
विथृषटेः इति कात्यायनोक्तेः । समित्युपसर्गोऽगन्महि इत्यतेन च्ध्यापदेन सह प्रव्येकमभि- 
संबध्यते ! तत्र व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनादुपसगेक्रियापदयोव्यंवदहितयोः संबन्धो बोध्यः। 
समित्युपसगात्र्या क्रियापदाभ्याव्र्तिानुसन्धेया । तथाहि वयं देवदत्ताद्विनामान.वचंसा जह्य- 
र्चसेन वेदाध्ययनजनिततेजसा समगन्सहि संगता भवामेत्यथः ८ । गच्डतेरंडि “व्यययो- 
बहुखम् (पा० ३।१।८५ )" सुप्निुपग्रह० (का०) इत्युपग्रहव्यययेन इह् आत्मनेपदे अदादित्वा- 
च्छपो लुकि उत्तमवबहुवचने ““मोनोधातोः? इति मस्य नकारे कृते “लुडु ङडश्ष्वड्द्त्त."'इति 
अडागमे च अगन्महीतिरूपं बोध्यम् लडुकारात्र खोडर्थेऽनुसन्धेयः “तिङां तिडः." “छन्दसि 
लड्ङ््टः''इति पाणिन्यक्ते।) तथा पयसा क्षीरादिरसेन च समगन्महि सङ्गता भवामेत्यथं। 
तथा बयं तनूभिः अनुष्ठानक्षमेः शरीरावयवः समगन्महि संगता भवामेत्यर्थः। यद्रा तनूमिः। 
माय्यौपुत्रादिभि समगन्महि सङ्गता भवामेत्यथंः । तथा वयंरिवेन रान्तेन कर्म्मश्रद्धादि- 
युक्तेन समनसा च समगन्महि सङ्गता भवामेत्यथेः । नित्यकर्मानुानं कुवेतामस्माकं परिश्र- 
मात् यद्ह्यवचसाद्यपगतं तदनेन मन्त्रजपेन पुनराप्यायितं भवत्वित्याशास्य मन्त्रोऽयमस्मा- 
भिजंप्यते इति भावः । किच्च सुदत्रः सुष्टु ददातीति सुदत्रः रोभनदानः तष्टा खष्टूनामको 
देवः रायः धनानि विदधातु करोतु अस्माकं कृते इति शेपः! तथा तन्वः मदीयशरीरस्य 
यदिष्टं विरोषेण न्यूनमद्गं तत् व्वष्टादेवः अनुमष्टुं न्यूनस्वपरिहारेण अनुद्ुरं कृत्वा 
शोधयतिद्यथेः । त्वष्टादेवः धनस्य शरीरस्य च पुष्टि कयोत्वभिप्रायः । सुद इलयत्र “सवे 
धातुभ्यः षटून्"इति सुपु बोददातेः प्टन्प्रययोबाहुखकाद्धस्वश्च बोध्यः । “ङि अल्पीभावे 
तस्माष्धिपूवोत् क्तप्रत्यये बिटिष्टमिति पदं सिद्धति ॥ ९॥ 



मन्नाथेचन्द्रोदयः । ६३ 

। देवागातुविद् !? इत्यमरे होममन्रप्रकरणे व्याख्यास्यते तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या || अनेन 
च ब्रह्मादीन्विसजेयेत् “'देवागातुविद इति विसजयेत्ः? इति कात्यायनोक्तेः | १० | 

॥ इति तप्पंणोत्तरपटनीयमन्नव्याख्य! ॥ 

अथैतसपरसद्धेनैव बह्ययज्ञमन्त्रा अपि व्याख्यायन्ते । तत्र केचि्तुणीमपि वेदानामा- 
७, € (५ € त् ~स, € 

दिमन्त्रेनह्ययज्ञं कुवन्ति । केचन ब्रह्यप्रतिपादकवेदमन्तरेरेव कुवन्ति । तदत्र ब्रह्प्रतिपादक- 
दः (५ 

मन्त्रन्रमेणेव बह्मयज्ञमन्वाः प्रद्दयन्ते । तथाहि- 

ॐ दिरण्यग॒ग्भेः समवतता भूतस्य जात? पतिरेव; ऽआसीत् । 
स दधार पृथिवीं द्यामुते भां कस्म देवाय हविषां च्विपेम ॥ १ ॥ 

हिरण्यगभेदेवत्या च्िष्टुप्रजापतिदृ्टा जह्मयज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम्। हिरण्ये हिर- 
ण्यपुरषरूपे ब्रह्माण्डे गर्भरूपेण अवसितः प्रजापतिव्रह्या हिरण्यगमं उच्यते । अत उक्तममर- 
सिंहेन “हिरण्यगर्भो रोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः"इति । उत्तराद्धं तच्छब्द श्रवणात्पूवाद्ध 
यच्छब्दोऽध्याहत्तव्यः, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात्। ततोऽयमर्थः । यः हिरण्यगभेः ब्रह्माण्डदेही 
प्रजापतिः भूतस्य जरायुजाण्डजस्वेदजो द्वि<्नेति चतुर्विधमभूतग्रामस्य प्राणिजातस्य अग्रे तस्मा- 
सरथममेव समवत्तेत संबभूवेत्यथेः । चतुदंशमुवनकोशवर्भिप्राणिजातस्योरपत्ते. पुरा स्वयं 
शारीरधारी बभूवेति भावः। स च जातः उत्पन्नमात्र. सन् एक एव उत्पत्स्यमानस्य सवेस्य 
जगतः पतिः ईश्वरः आसीत् पुरा सम्बभूवेत्यथेः | 

स एव हिरण्यगभेः प्रजापतिः प्रथिवीम् उत अपिच याम् इमां भूर्मिं च दाधार 
दधार । एरथिवीयन्तरिक्चनामसु पठितत्वातप्रथिवीरब्देन इह अन्तरिश्चमुच्यते । द्यामिति 
युशब्देन दुरोकः स्वगेलोकः । इमाभिति इदं शष्देन भूमिरुच्यते । अतोऽयम्थः । प्रथिवी- 
मन्तरिश्चखोकम् उत ( उत शब्दोऽप्यर्थे ) अपि च यां युलोकं स्वरगलोकमिति यावत् इमां 
भूमि मूढोकं च स एव हिरण्यगभेः प्रजापतिदधार लोकत्रयं स एव धृतवानित्यर्थ. । ताद- 
शाय कस्म काय प्रजापतये देवाय वयं हविपा विधेम हविर्दञ्- । हविपेति विभक्तिव्यत्ययेन 
दितयाविभक्तिस्थाने वृतीयाविभक्तिज्ञंया । दाघारेत्यत्र (तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य" 
भ्यासदीधेः । “कः प्रजापतिरुदिष्टः” इत्येकाक्चरीकोशादौ दशंनात्कः प्रजापतिस्तस्य चतुय. 
कवचने काय इति प्रपर प्रजापतिवाचकस्यापि कशब्दस्य छान्दसत्वेन सर्वादौ पारात् कस्मै 
इति रूपमवगन्तन्यम् ॥ १॥ 

यः? प्राणतो निमिषतो महि 5 इद्राजा जग॑तो वभवं ॥ 
यऽदैशऽभस्य द्विषद्शरतुष्पयद्८ कस्म देवाय हविष च्विषेम ॥२॥ 



६४ मन्राथंचद््रोदयः । 

हिरण्यगर्भृष्टा कदेवव्या ्रिषटप् ब्रह्मयज्ञजपे विनिथुक्ता ऋगियम्। पूवां यच्छब्द्- 
श्रवणादुत्तरा्घऽपि तच्छब्दोऽध्याहत्तेव्यः यत्तदोर्तित्यसम्बन्धत्वात् । तथा हि यः प्रजापतिः 

प्राणतः प्राणनं जीवनं कुर्वंतः निमिपतः निमिपणं कुवेतः उपलक्षणमेतत् गादीन्दियव्यापारं 

ुसैतः सचेतनस्यास्य जगतो विस्य एक इत् (इत् इत्ययं निपात एवाथे) एक एव राजा बभूब 
पाटकः सञ्जात इत्यथ, । स्थावरादीनुपक्रम्य, “अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते इति मनक्तः श्राणतः' 

इत्यनेन स्थावरस्य ग्रहणं 'निमिषतः' इत्यनेन जज्गमस्य प्रहणमिह् विवक्षितम् । तेन स्थावर- 
जङ्गमात्मकस्य सवस्यास्य जगतः संसारस्य य एक् एव राजा संबभूव इति भावः । केन 
हेतुना स्थावग्जङ्गमाप्मकस्य सवैश्यास्य जगत एक एव राजा बभूवेत्यपेक्षायामुच्यते । महि 
त्वा महे. ( महिम्नो ) भावो महित्वं तेन महत्वेन महिम्ना स्वमहाभाग्यत्वहेतुनेत्यथेः । 
तथा यश्च प्रजापततिः अस्य द्विपदः द्रौ पादो यस्य स द्विपात् तस्य द्विपदः पादटरयोपेतस्य 

मवुष्यपक्ष्यादेः, चतुष्पद्" चत्वारः पादाः यस्य स चतुष्पात् तस्य चतुष्पद्: पाद्चतुष्टयोपेत, 

स्य हस्तिगवादेः प्राणिजातस्य ईशे ईष्टे एेशवय्यं करोतीयथंः । य. प्रजापतिद्विपदां चतुष्पदां 
च अधिपततिरितिभावः | तस्मै तादृशाय कस्मै काय प्रजापतये देवाय वयं हविषा विधेम हिः 

ददा. । हविषेस्यत्र विभक्््यत्ययेन द्वितीयाविभक्तिस्थाने ठृतीयाविभक्ति्बोद्धन्या पुपां 
सुपो भवन्तीति वचनात्। तथा महित्वेत्यत्र “सुपां सुलुगिति पूर्वसवणवीर्घोऽवगन्तव्य, । 
दिपदश्चतुष्पद इत्युभयत्रापि “पादः पदि"ति पदादेशछो ज्ञेयः “जधीगथंदयेश, कमेणि" 
इति कमंणि षष्ठी च बोद्धव्या । “ईच रेदवर््यै" इष्यस्माह्टि प्रथमपुरुपेकवचने ईषे इति 
प्राप्रे “छोपस्त आत्मने पदेषुः'इति तकाररोपे ईरो इति रूपं भवति । प्रजापतिवाचकस्य कशः 
व्दस्य स्वादौ छान्दसत्वेन पाठात्कायेत्यत्र कस्मै इति रूपं भवति! २॥। 

यस्येमे हिमव॑न्तो महिता यस्य॑समुद्रःरसया स॒हाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य वाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३॥ 

हिरण्यगभेदृ्ा केदेवस्या विष्टु ब्रह्मयज्ञजपे विनियुक्ता छगियम् । यस्येति यच्छब्द्- 
श्रवणात्तस्मे इति तच्छब्दोऽध्याहाय्यं"; यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात् । तथा इमे, हिमवन्त 
इत्य॒भयत्रापि “सुपां सुपो भवन्तीःःतिवचनादिह प्रथमा हितीया्थेऽवगन्तव्या | तथाहि इमे हिम 
वन्तः बहुवचनोपदेश्ादन्येऽपि पवेता ज्ञातव्यास्तान् इमान् हिमवतः दिमालयप्रभतिपक्तान् 
यस्य कस्य प्रजापतेः महित्वा महित्वं महिमानमाहूु" बुधा बदन्तीत्यथः। तथा रसया नदा 
सह समुद्रं यस्य कस्य प्रजापतेः महिप्वा महित्वं मदहिमानमाहुः बुधा बदन्तीत्यथं. । "तथा 
इमाः प्रदिशः पवया प्रष्टा आशाः यस्य कस्य प्रजापतेः महित्वा महित्व मदहिमानमाहुः 
बुधा बदन्तीर्यथं, 1 तथा यस्य कस्य प्रजापतेः बाहू भुजौ जगद्रक्षणौ वर्तेते इति रोषः । यस्य 
प्रजापतेः मुजच्छायायां सवंमिदं जगदस्तीत्यथैः । तस्मै कस्मै काय प्रजापतये देवाय हविषा 
विधेम हविदंद्च इत्यथः । महित्वेति सुपां सुलुगित्यादिना विभक्तेराकारादेशे रूपं भवति । 
रसयेति “रसा नदी रसतेः शब्दकम्मंणःःइति यास्कः । रसाराब्दस्य तृतीयैकवचने रसयेति 
रूपं स्पष्टम् । रोषच्र पूवेमन्रवद्रोध्यम् ! 



मन्ार्थचन्दरौदयः । ६५ 

यऽआंत्मदा बंदा यस्य॒ च्वि्वंऽउपासते प्म्षिषं यस्य देवाः । 
यस्यं छायाऽमृतं यस्यं मल्यु> कस्म देवाय हविषां व्विधेम ॥४॥ 

हिरण्यगभदृष्टा कदेवया च्िष्टुप् ब्रह्मयज्ञजपे विनियुक्ता छऋगियम् । मन्त्रेऽस्मिन्स्ेत्र 
यच्छब्दश्रवणात्तस्मै इति तच्छब्दाध्याहारेणायमथंः यः कः प्रजापतिः आत्मदा आत्मानं ददा- 
तीटयात्मदा ब्रह्मोपासकानां सायुञ्यप्रद इत्यथे: तथा यश्च कः प्रजापतिः बरदा; बरं ददातीति 
बख्दाः ब्रह्मोपासकानां मृक्तिमुक्तिपद इत्यथः । विश्वे स्वे मनुष्याः यस्य कस्य प्रजापतेः 
प्रशिषं शासनयुपासते । तथा यस्य च कस्य प्रजापतेः प्रशिषं शासनं देवाश्च उपासते । 
तदुक्त । ““यस्यज्ञेयावधिज्ञानं शिक्षावधि च शासनम् । काय्यौवधि च कत्तत्वं स स्वयम्भूः 
पुनातु वः"'इति ! किञ्च यस्य कस्य प्रजापतेः छाया आश्रयो ज्ञानपूवकमुपासनम् अमृतं 
सुक्तिहेतुभेवतीति शेषः। तथा यस्य कस्य प्रजापतेः अविज्ञानमितिशेषः मृत्युः संसारहेतुर्भवति 
जनानामित्यथः। तदुक्तं च श्रुया “य एतद्विुरम्रतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ती?ति । 
तस्मे कस्मै काय प्रजापतये देवाय हविषा विधेम हविः इत्यथः । हविषेति विभक्तिव्यत्य- 
येन द्वितीयाविभक्तिस्थाने ठतीयावगन्तव्या कराब्दस्य स्वंनामत्वश्चाषं तेन कायेति प्राप 
कस्मे इति रूपं भवतीलयवगन्तव्यम् । यस्य छाया इत्र “छेच इति तुगागमो न मवति 
'यस्याविहायसह ० इत्यादि प्रातिशाख्यसूत्रेण तुगागमस्य प्रतिषेधात् । ४ ॥ 

मा मां दिठे.सीजलनिता यः पंथिग्या यो वा दिष॑ह सत्यध॑म्प व्यानट् । 
यश्चापश्चन्द्रा प्रथमो जनान कस्म देवाय हविषां व्विपेम ॥ ५॥ 
दिरण्यगभेदष्टा कदेवत्या ब्रि्टुप् इह बह्मयज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम् । इह मन्त्रे य 

इति यच्छब्दश्रवणात्तच्छबव्दोऽध्याहृत्तेव्यः यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वात् । तथा हि यः कः प्रजा- 
पतिः प्रथिव्याः भूमेजंनिता जनयिता उत्पादकोऽस्तीति रोपः । “जनिता मन्त्रे” इति पाणि- 
नीयसुन्नेण णिचो खोपः । वेति निपात्चाधं । यो वा यश्च कः प्रजापतिः दिवं व्यानट् ुरोक- 
मस्जदित्यथः। व्यानट् इति व्याधिकम्मा। श्रुतौ तु खजतेर्थं व्याख्यातः । धयो बा दिवटे° 
सत्यधम्मो सघजते” इति श्रुतेः। यः कः प्रजापतिः चन्द्राः “चदि आह्वादे ( स्वा० प० )” 
इत्यस्मा्रप्मत्यये चन्दन्तीति चन्द्राः आह्वादिकाः जगत्कारणभूताः अपः जखानि जजान 
ससजं सृष्ट यादौ प्रथमतस्त्वप एव सृष्टवानित्यथः। तदुक्तश्च “अप एव ससजौदौ ता बीज- 
मवास्रजत् । तदण्डमभवद्धेमं कोटिसूय्यसमप्रभमि""ति । तद्धार मनुष्यानुत्पादितवानिति 
मावः । यतश्च श्रुतौ आपश्चन्द्रा इति मचुष्या व्याख्याताः! पितृमागाज्ुसारिणो मनुष्या एव हि 
यज्ञेनाप्रुवन्ति चन्द्रकोकं, (मनुष्या वा आपश्चन्द्राः इतिश्रुतेः । तत्र कारणे कार्य्योपचारो 
बोद्ध्यः । यथा सोमयागे यज्ञसाधनभूते कारणे हविद्धौनमण्डपे विष्णुत्योपचारः विष्णुश्च 
तत्र यज्ञ एवाचक्षते “यज्ञो वे विष्णुरिति श्रुतेः । यथा तत्र यज्ञसाघनभूते कारणे कार्य्योपः 
चार अथाद्ज्ञोपचारस्तथाऽत्रापि मलुष्योत्पत्तिकारणभूतास्वप्सु मटुष्योपचारेण आपश्चनद्र 
मनुष्या इति श्रुत्यभिप्रायोऽवगन्तव्यः । य एवम्भूतः म्रजापतिः स प्रथमः प्रथमत एवं शरीर- 
धारी अतो मुख्यः जगदादिभूतः सयधम्मौ सत्यं धरतीति सयधम्मो सयस्य धारयिता कः 
प्रजापतिम्मो मां मादिसीन्माहन्तु यतो वयं कस्मै काय प्रापतये हविषा विधेम हविः 
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द मन्राथचन्द्रोदयः । 

हविदानान्मा हन्तिविति भावः। विधेमेद्युत्तमबहूुवचनश्रवणान्मेति व्यययेन द्वितीयाबहुवचन 
स्थाने द्वितीयैकवचने मादेशे बोध्यम् ; अस्मान्माहन्त्वियसिप्रायः । प्रजापतिवाचकस्य 

कराब्दस्य सर्वनामत्वामावास्स्मे आदेशचरछान्दसः । तेन कराब्दस्य चतुथ्य॑कवचने कायेति 
प्रान स्मै आदेशे कस्मै इति रूपमवगन्तव्यम् । हविपेतिपूवेवत् । विधतिधाीतुदीनाथेः । माड्- 
पूर्वात् हिसतेलडि प्रथमपुरुपेकवचने मा हिसीदिति प्राप्ते अलुस्वारटं. छन्द सीत्यनुस्वारस्यटे 
कारादेरे मा हिठे.सीदित्येवं भवति ॥ ५॥ 

यस्मान्न नातः परो ऽअन्यो ऽअस्ति यऽआंविवेश भुवनानि विश्वां । 
परजापतिः प्रनयं सः, रराणक्षीणिञ्ज्योतीपि सचते स पोडशी ॥६॥ 

प्रजापततिदेवत्या चरिषटप् विवस्वदृषठा रहययज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम् । अथमत्राथः। 
यस्मात् पुरुषात् अन्यः भिन्नः तव्यतिरिक्तः परः रक्कृष्टः कथिदेवादिजीतः उत्पन्नः न 
अस्ति न विदते। यश्च पुरुपः विश्वा विश्वानि सवाणि भुवनानि भूतजातानि आविवेश 
अन्तय्यीमिरूपेण प्रविष्टः सन् प्रजापतिः स्वोत्पननप्रजापारुको भूत्वा त्रीणि ज्योतीपि अभ्नि- 
वायुसू््यरूपाणि तेजांसि विषयज्ञापकानि सचते सेवते । तेजसा तञ्ज्योतिषासुल्लीवनं 
करोतीत्यभिप्रायः । तथा च श्रुतिः “येन सू््यस्तपति तेजसेद्ध.” इति । “यदादित्यगतं 
तेजो जगद्धासयतेऽखिरम् । यश्न्द्रमसि यज्चामरो तत्तेजो विद्धि मामकम् | इति भगवद्वा. 
क्यञ्च । षोड़सी पोडङकरास्मकरिङ्गरारीरोपेत" स प्रजापति. प्रजथा संरराणः प्रजारूपेण 
सम्य्रममाणः सवौश्रयो भूत्वा एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयमिलयभिकाङ्कव प्रकृतिधमंण गममा- 
भ्रत्य बहुधा विजायते इति शेपः । तथा च शरुतिः “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयं स तपौ अतप्यत 
तपस्तप्त्वा इद ठे. सवंमसजत यदिद किच्च तःसष्टरा तदेवानुप्राविदात्" इति । ^प्रजापति्च- 
रति गर्भँऽअन्तर जायमानो बहुधा व्विजायते । तस्य योनि परिपरयन्ति धीरास्तस्मिन्दतश्थु- 
भवनानि व्विश्वा ” इयपरा च श्रुतिः । अतः श्रुत्याऽन्यतवराप्यक्तं “त्वि तश्चक्ुरूत व्विच्- 
तोमुखो व्विश्वतो बाहुरुत व्विश्वतस्पात् । सम्बाहुभ्यां घमति सम्पतत्रेयीवाभूमी जनयन्देवऽ 
एकः ||इति । य एवं मूतः प्रजापतिस्तं वयं ब्रह्मयज्ञजपेन उपास्महे इति शेपः । च्वि्वेति 
विरवशब्दस्य द्वितीयाबहुवचने जशसोः रिरिति दयादेरो रोरछन्दसि बहुरमिति सोपि कृते 
प्रययलक्षणेन नपुंसकस्य बख्च इति नुमागमे सवेनामसाने चेतिदीर्ये न लोपः प्रातिपदि 
कान्तस्येति न रोपे विनधेति रूपं मवति तत्र “वकारखिविधः परोक्त गुरखेघुटेघूतरः । जादौ 
गुरुखघुमेध्ये पदान्ते तु ख्घूतरः।।इति शिक्षावचनाद्रकारस्य गरुत व्विश्चत्येवं मवति ॥६। 

ृद्रथ सृम्राडूरुणध राजा तौ तें मक्ष च॑रतरपर॑ऽएतम् । । 
तयोरहमनु क्ष भ॑क्षयामि व्वाण्दरवी ज॑षाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह पाणेन स्वाह ।॥७॥ 

इनद्रवरुणदेवत्या षोडशकरोपेतलिङ्गदारीरोपेतनरह्यदेवत्या वा बषट् यजुरन्ता विवस्व- 
दृष्टा इह बर्मयज्ञजपे विनियुक्ता इयस्क् सह प्राणेन स्वाहेति यजुः । हे पोडशिन्, पोडञ्चक- 
रात्मकलिङ्गक्षरीरोपेत प्रजापते, ते तव सम्बन्धिनम् एतममुं भक्षं ह्ययज्ञजपसम्पादनरूपं 
भक्षणं सम्रा् 'सम्राङ्गाजपरयेने'ति श्रुतेवाजपेययाजी इन्द्रः परमेन्धय्यंयुक्तः शतक्रतुः, राजा- 



मन्राथचन्द्रोदयः । ६७ 

वरुणः "राजा वे राजसूयेनेष्टा भवती"ति श्रुते. राजसूययाजी वरुणः यादसां पतिश्च तौ 
इन्द्रावरुणौ देवौ अग्र एव चक्रतुः । ब्र्मयज्ञजपं सम्पादितवन्तावित्यथः । चकारौ सञ्च- 
यार्थ बोध्यौ । तयोः इन्द्रावरुणयोः अनुपश्चादहं बद्ययज्ञजपकनत्तां भक्षं बह्मयज्ञजपसम्पाद्- 
तरूपं मक्षणं भक्षयामि बह्मयज्ञजपं सस्पादयामीयथेः ! भक्षतियंद्यपि भक्षणाथेस्तथाऽप्यत्र 
सम्पादनाथं एवावगन्तव्यः धातूनामनेकोथेत्वात् । ननु हविपा विधेम हविदेद्यः इ्युक्तत्वा- 
द्तेषस्य हविपो भक्षणमभिलक्ष्य मक्षयामीव्ययं भक्षतिमश्षणाथं एव कथं न व्याख्यायते 
ति चेन्न बह्ययज्ञे होमाभावात्। तदुक्तं मनुना “अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिव्रयज्ञस्तु तपंणम् । 

हौमो दैवो बकि्भोतो यज्ञोऽतिथिपूजनम् ।'इति अध्यापनञब्देनाध्ययनमपि गृह्यते 
जपोऽहुत इति वक्षमाणत्वादिति कुल्ट्कमटूः । तथाहि "'अहूतश्च हतश्चेव तथा प्रहुतमेव च ! 
ब्राह्यं हृतं प्रारितञ्च पश्चयज्ञान् प्रचक्षते "इति । एवंः"'जपोऽहृतो हृतो होमः प्रहुतो भौतिको 
बदिः । ब्राह्यं हृतं द्विजाभ्याचा प्रातं पिवरतपणम् ॥'इति । इमौ शोको मनुस्छतो दती 

ध्याये द्रष्टव्यो । तस्मादिह ब्रह्मयज्ञ जपे भक्षतिः सम्पादनाथं एवेति राद्धान्तः । जुषाण 
मदीयेन भक्षणेन सेवमाना वाग्देवी सरस्वती प्राणिन प्राणदेवतया सह सोमस्य वप्यतु सोमेन 
तृप्रा भवतु । सोमगता याऽमृतमयी का तया चान्द्रया कट्या अन्नादयुत्पत्ति. क्षीरादिर- 
सोत्पत्तिश्च तदुभयच् ब्रह्मयज्ञजपकन्तर्नित्यं स्वाध्यायं छुवेत" पुरुपस्य भवति तदुक्तं श्रुत्या 
“घृतङ्घुल्या मधुङ्कल्या दधिकरुल्या हवै सततं क्षरतीति । तथेव मतुनाप्युक्तं ध्यः स्वाध्याय- 
मधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ।” इति । स्वाहा 
तस्ये वाग्देवतायै एतद्रह्यरूपं हविः युहुतमस्तु । ब्रह्मेव हविरिति श्रतिस्प्युक्ताभिम्रायेण 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः''इदयादि श्रतेः (ब्रह्यापेणं ब्रहम विरि"त्यादि स्सतेश्च । ७ ॥ 
हिरण्यगभं इत्याद्या इन्द्रश्चेयन्ताः श्रव्युक्ताः प्रतीकचोदिताः सप्र ऋचो बह्मयज्ञजपेऽधीयन्ते। 
८हिरण्यगमं इत्येष मा मा हिठं सीदित्येपा यस्मान्न जात इत्येपःइति श्रतेः 1 ताश्वेह यथा- 
प्रकरणं व्याख्याताः ॥७] 

येन चौरग्रा पृथिवी च दढा येन स्व स्तभितं येन् नाक-- । 

5-जन्तरिक्षे रज॑सो च्विमान< कस्म देवाय हविषां विधेम ॥ द ॥ 
दहिरण्यगभदृ्ट त्रिष्टुप् प्रजापतिदेवव्या ब्रह्मयज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम् । येन पुरुषेण 

द्यः उग्रा उद्रणा सवप्राणिनां जीवनधारणाथा वृष्ठिदा कृतेतिशेषः। तथा येन पुरुषेण प्रथिवी च 
ढा स्थिरा कृतेतिशेषः । समष्टि्ष्टिसन्धारणाथं मूमिः स्थिरीकृतेत्याखयः । भूमेदौट्यं च 
त्रिविधं सवप्राणिधारणं वृष्टिमरहणं शस्यनिष्पादनं चेति तत्रितयं भूमेदौढ्यं च येन निष्पा- 
दृतमितिभावः। तथौ येन पुरुषेण स्वः स्तभितं “स्वरादित्यो भवति सु अरणः सु ईरणः स्तो 
रसान् सृतो भासं ज्योतिषां घृतो भासेति यास्कोक्तेः स्वः आदित्यः तेनैव तन्मण्डरमप्यु- 
पलद्षितं तस्मात्स्वः पदमादित्यमण्डलवाचकं ततोऽयमथः । येन पुरुषेण स्वः आदित्यमण्डङं 
स्तसितं स्तम्भितमित्यथः । तथा येन पुरुषेण नाकः नास्ति अकं दुःखं यस्मिन्नसौ नाक 
स्वग: सोऽपि स्तमितः स्तम्भिवः । तथा यश्च अन्तरिक्षे नभसि आकाशे रजसो विमानोऽप्य- 
भूदिति शेपः । “रज इत्युद्कनामे"ति निघण्टुः । रजसो जढस्य वृष्ेरित्यर्थः विमानः विभि. 
मीते इति विमानः निमोतेत्य्थः। तं देवं विहाय कस्मै देवाय हविंपा विधेम न कस्मैचिदि 



६८ मच्राथचन्द्रोदयः। 

त्यर्थः । अथात् योहि भुम्यादिस्तम्भनेन अस्मानुपकरोति तस्मे एव कस्म काय प्रजापतये 
देवाय हविर्दश्यः इत्यभिप्रायः । 'स्वस्तभितम् इत्यत्र संहितायां विसगंरोपरछान्दसः ॥ ८॥ 

` + कप ५॥ क 1 1 ५१५ 

यं कन्दसीऽव॑सा तस्तभानेऽअभ्भ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि धरऽउदिंतो व्विभाति कस्म देवायं हविषां व्विधेम ॥ ९ ॥ 

प्रजापतिदेवत्या व्रिष्टुप् हिरण्यगमंदृष्टा ब्रह्मयज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम् । “ऋन्दसीति 
दयावाप्रथिव्योनौमेःति निवण्डुः। ईटद्यौ कन्दसी यावाप्रथिव्यौ यं पुरुपं मनसा अभ्येक्ेताम् 
साधुकतमिति अपद्यतामित्यथः । ईदरस्याविः्युक्तं तत्र कीटर्यावित्यपेक्षायामुच्यते । 
अवसा “अव इत्यन्ननामेः"ति निघण्टुः । अवसा हविरुक्षणेनान्नेन वृटिजनकेन तस्तभाने 
समस्तप्राणिजातं स्तम्भयन्त्याविल्यथेः । इह व्यत्ययेन स्तम्भेहयोदिव्वं बोध्यम् । पुनः किंभूते 
रेजमाने रोभमाने इत्यथः किञ्च सूरः “सूरसू््यीयंमादित्यद्राददात्मदिवाकराः'इत्यमररसि- 
होक्ते. सूरः सूर्यः यत्र यावाप्रथिव्योमेध्ये उदितः सन् अधिविभाति अधिकं शोभते इत्यथः । 
तं विहाय कस्मै देवाय हविषा विधेम हविदंः न कस्मैचिदित्यथः। तस्मै कस्मै काय प्रजापतये 
देवाय हविषा विधेम हविर्दंद्मः । अत्र ब्रह्मयज्ञे 'आपोह यद्रहतीयंश्चिदापः' इति प्रतीकोक्ते टै 
ऋचौ अध्येतव्ये इत्यथः ।। ॥ 

आरे ह यद्वुहतीव्विश्वमायनान्भन्दधांना जनय॑न्तीरिम् । 
ततों देवानापम॑वरैतासुरेकः कसम देवाय॑ हविषां व्विधेम ।१०॥ 
प्रजापतिदेवत्या व्यधिका क्षप् हिरण्यगभेदृष्ट ब्रह्मयज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम् | 

छृहतीरियत्र “वा छन्दसीति पूवेसवणेदीषः ॥ बहती ब्रहयः महत्यः गर्म हिरण्यगर्भरक्षणं 
दधानाः धारयन्त्यः, अत एव अरिं दिरण्यगभकश्षणं तेजः जनयन्तीः (अत्राऽपि पूर्वसवर्ण. 
दीर्घो बोद्धव्यः । ) जनयन्तीः जनयन्त्यः उरपादयिष्यन्यः एवम्भूताः आपः जलानि जलाधि. 
्ठात्रयो देवताः यत् यदा पुरा पूवेस्मिम् समये विर्वमायन् प्रापुः ह प्रसिद्धौ तेन आप एव 
परथमं सवे जगदिदं प्रापुरिति श्रुतिस्परतिप्रसिद्धिरस्तीत्यथेः । मन्त्रेऽस्मिन् यच्छब्द्श्रवणात्त- 
च्छब्दोऽध्याहत्तेव्यः यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वात् । तत् तदा तस्मिन्कारे ततो गभौत्संवत्सरो- 
षिताते देवानामु; प्राणरूप आत्मा रिङ्गशरीररूपो हिरण्यगभः समवर्तत सम्यगुतपन्नोऽ- 
भूदिलयथः । “तम आसीत्तमसा गृहममभेऽभ्रकेतं सकिटं सवं मा इदम् । तुच्छेयनाभ्यपिहितं 
यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम् । ऋ० वे० सं ० ८।५।१७]२॥, इटयादिश्रतेः ! “अप एव 
ससजोदौ तासु बीजमवासजत्। तदण्डमभवद्धेमं सदखांद्य॒समप्रभम् । तस्मिन्जज्ञे सवयं 
बह्मा सवेरोकपितामहः | इति स्पृतेश्च । दीन्यतीतिदेवस्तस्मै देवाय दतिस्तुतिक्रीडादियु- 
कताय कस्म काय प्रजापतये हविषा बिधेम हविः । अन्यत्सर्वं पूरववत्समानम् ।१०॥ 

यदिचिदापों महिना परयपयुदक्षं दधाना जनयन्तीर् । 
यो दैवष्वयिदेवःएक्ऽभातकस्म देवाय॑ हविषां च्िपेम ॥ ११ ॥ 



भन्राथंचन्द्रोदयः। ६९ 

प्रजापतिदेवया श्ि्ुप् हिरण्यगभंदृष्टा ब्रह्मयज्ञजपे विनियुक्ता ऋगियम् ।। “"चिच्छब्दो- 
ऽनेककर्म'"ति यास्कोक्तेरिद चिच्छब्दोऽप्ये । यित् योऽपि देवः सर्वान्तयामी पुरुषः 
महिना महिम्ना ( आपः विभक्तिव्यव्ययो द्रष्टव्यः सुपां सुपो भवन्तीति वचनात् । ) अप. 
पय्यैपश्यत् सवतो ददरत्यथः । कीदशी अपः पय्येपदयदित्यपेक्षायामुच्यते । दक्षं जगन्नि- 
मणे करार्मेतादृशं प्रजापति दधानाः धारयन्तीः पुनः कीदृशी, यज्ञं जनयन्तीः यज्ञशब्देन 
इह यज्ञकतरीभरजा विवक्षिता खष्टिकर्त्रप्रजां प्रजनयन्तीः उत्पादयित्री. एतादृशी: अपः 
पर्यपरयदित्यथः । किच्च यश्च देवः देवेष्वधिदेवानां मध्ये एक एव अधिको मुख्य आसीत् 
सम्बभूवेत्यधः । तस्मै कस्म काय प्रजापतये देवाय हविषा विषेम हविर्द्चः ॥११॥ 

इति श्रीदामोदरशम्मछ़ते मन्त्राथचन्द्रोदयनाननि वेदमन््रभाष्ये तर्प्पणोत्तरपठनीयमन्त्रादि- 
ब्रह्मयज्ञीयमन्न्ान्तात्मक सप्तम परिच्छेदः समाप्त ॥ 



७० मन्राथेचन्द्रोदयः। 

अष्मपारच्छेदः । 

॥ अथ देवपूजनमन्त्रारम्भः ॥ 

ॐ आकृष्णेन रज॑सा व्वततेमानो निवेशय॑च्मृतं मस्य । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति ञुव॑नानि पश्यन् ॥ १ ॥ 

अथ देपूजनमन््रव्याख्या । 
हिरण्यस्तूपृष्टा त्रिष्टुप् सूय्यैदेवया मध्ररिङ्गात्सूय्यपूजने तदीयजपद्ोमादौ च 

विनियुक्ता छगियम् । अतो मन््िङ्गादेव सू््येपूजाम्रकरणे पराकषरेणाप्युक्तम्; “आङ्ष्णे- 
नेति मन्त्रेण सूय्यंमाराघयेद्पुधीः? इति । “अतिरिक्तमिः"ति कारिकया हदीनपदान्यध्याह्य 
ञ्याख्यायतेऽयं मनः । सूय्यं, आयाति आगच्छति अत्र व्यवहितेनापि क्रियापदेन सहोप- 
सर्गस्य सम्बन्धोबोद्धन्यः, “व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात्। केन आयाति रथेन आयाति] 
किम्भूतेन रथेन दिरण्ययेन हिरण्मयेनेयथं. । हिरण्ययेनेत्यत्र दिरण्यराब्द्द्विहितस्य मयटो 
मस्य “ऋख्यवास्ू्यवास्वमाष्वीदहिरण्ययानि छन्दसीति पाणिनीयसुत्रेणरोपो निपात्यते । 
अतो हिरण्यय इति हिरण्मयाय निपातदतिवोद्धन्यम् । किभूतः सूयः सविता सुवति स्वस्व- 
व्यापारे जगत् प्रेरयतीतिसविता सवेप्रेरकः सति सूर्योदय एव यथाकाय्यं सवेव्यापारेषु 
सर्वप्राणिनां प्रवत्तेमानत्वात्। उक्तच योगियाज्ञवल्क्येन “सविता सवभूतानां सवभावा 
प्रसूयते । सवनात्ावनाचचैव सविता तेन चोच्यते ॥३ति । पुनः क्रिम्भूत. सूरयः देवः 
दीग्यतीति देवः युतिस्तुतिदीपरिक्रीडादियुक्तः। उक्तच तेनैव “'दी्यते क्रीडते यस्मादूम्योतते 
रोचते दिवि । तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सवेदैवतैः ।॥इति । किङ्कवन् सन्नायाति 
भुवनानि पश्यन् भुबनवर्तिनो छोकान् पुण्यपापकत्तेन् सा्ठिवन्निरीक्षमाणः सन्नाया- 
तीत्य्थः। तथा अमृतं देवं मत्यं मनुष्यच् निवेशयन् स्वसखव्यापारे प्रवर्चयनितिभावः। 
पुनः किम्भूतः सूययेः कृष्णेन मछ्निन रजसा राचरिकाठेन सह आवत्तेमानः ( अत्रापि 
पूवेषन्यवहितेन क्रियापदेन सहोपसगंस्य सम्बन्धो ज्ञेयः ) पुनः पुनस्तमेव देशमागच्छ- 
न्नित्यभेः । अस्ताचरादुदयाचर्मागच्छन्नितिभावः । प्रायो रात्रौ रजोगुणबाहृल्येन रजः- 
शब्देन रात्रिरुच्यते । तत्र च प्रायो रात्रिकाले पुण्यकम्मंणामवुत्पादनाद्रात्रेः क्रष्णत्वसुक्तम् । 
य एवङ्कुणविशिष्ट' सविता आयाति तमहमनेन मन्त्रेण पूजयामि । हवनपक्षे तदथंमहं ज॒होमि 
च । स च मत्सपय्यया होमपक्षे मल्कृतहोमेन च तुष्ट. सन्मां सुखं गमयत्ित्याङ्सा- 
वाक्याथ; । अनेन मन्त्रेण पञ्चदेवतापूजने नवप्रहपूजने च सूर्यपूजां कुर्व्वन्ति सम्प्रदायवि- 
द्स्तदुभयत्र मन्तरर्थोऽयं बोद्धन्यः | १॥ 

ॐ. गणानान्तरा गणपति, हवामहे प्थियाणा॑न्तरा स्यति, हवामहे 
निषौनान्तां निधिपतिर, हवामहे व्वसो मम । आहम॑जानि गर्भषपाखम॑नासि 
गञ्मृधम् ॥ २॥ 



मन्ाथंचन्द्रोदयः । ॐ१ 

गणपतिदेवययः “गणानान्त्वेति मन्त्रेण गणेशमचयेत्सुधीरि"तिपराशयोक्तेः गणपतति- 
पूजने तदीयजपहोमादौ च विनियुक्तोऽयं यजुम॑न्नः। मी मांसकमतेनापि गणानान्तवेति 
मन्त्रे गणपतिलिङ्गश्रवणादस्य मन्त्रस्य गणपतिपूजने तदीयजपद्येमादौ च विनियोगः । 
टिङ्गच्राथप्रकाशनं रव्दसामथ्यमेव । तच मीमांसायां सुप्रसिद्धम् “अर्थप्रकाश्चनं राब्दसा 
मथ्यं लिङ्गमिति" अतिरिक्तमिति कारिकया हदीनपदान्यध्याहलय व्याख्यायतेऽयं मन्व: । हे 
गणपते, त्वा स्वां हवामहे आहयामः वयं यजमानाः अस्मिन् पूजनकम्मेणि अस्मिन्हवन. 
कमेणि अस्मिन्यात्राकाङे चेति रोपः। यजमानस्य भाय्यौपुत्रायपेक्षया हवामहे इति बहु. 
वेचनम् । “अस्मदो द्वयोश्वे"तिपाणिनिवचनाद्वौ बहुवचनम् । किम्भूतं त्वां गणानां मध्ये गणः 
पति गणपारुकमियथेः । यद्रा “पति. श्रेष्ठे च पाठके इतिरमसामिधानात्पतिरब्दः श्रेघ- 
वाचकोऽपि कचिच्छूयते । ततोऽयमथंः गणानां मध्ये गणपति गणत्वेन अ्थौसमुखत्वेनैव 
्रष्ठमियथेः । गणः प्रमुख इति क्षीरस्वामी । गणा्त्वादियप्रथृतयः । तथाहि “'आदिलया 
दादश प्रोक्ता विखवेदेवा दश स्मृता" । वसवश्चाष्ट सद्धयाताः पट्निशन्तुषिता मताः । आभा. 
स्वराश्चतुःषष्टिबौताः पञ्चारादूनकाः । महाराजिकनामानो दवेशते विरातिस्तथा ।'” इति, तेषां 
देवगणानां मध्ये तत्तद्रणपारकं गणत्वेन श्रेष्ठं वेति मावः । अथवा ^सेनामुखं गुल्मगणौ 
वाहिनी प्रतना चमूरि"लयमरसिद्ोक्ते' सेनाविरोपा एव गणाः अत्र बोद्धव्याः । - तेषां मध्ये 
तत्तद्रणपाख्कमित्यथः । यो हि देवगणानां पाटकः सेनाधिरोषाणां च नायकस्तम्य तव मा- 
शानामकिच्चनानां पाटने कतमः श्रमः न कोऽपीयथं । 

अतोऽस्माकं स्व॑वित्नोपदरवमपहायास्मद्रक्षणाथ स्वया यतितव्यमिति मावः । तथा च हे 
गणपते, त्वा त्वां हवामहे आह्वयाम" वयं यजमाना अस्मिन्कम्मेणीति रोपः पूववत् । कि 
भूतं तवा प्रियाणां मध्ये प्रियपति प्रियास्तु मन्ता एव भवन्ति । तथेव भगवदराक्यं श्रूयते धयो 
मे भक्तः स मे भियः इति ्रियपाङकानां मध्ये प्रियपति मक्तजनपाखकं रवामाहयाम. | 
बयं व्वद्रक्ताः स्मः अतोऽस्मिन्निर्पद्रवे स्वया तथा यतितव्यं यथा वयं सुखिन. रयामेति 
भावः} अथवा दयितं वष्ठमं प्रियमिति कोश्चादौ दशनास्ियाणां दहभाना मध्ये प्रियपति 
वष्भपाल्कं त्वामाहयाम इति मावः । तथा च हे गणपतेः त्वा स्वां हवामहे आह्वयामः 
वयं यजमाना अस्मिन्क्म॑णीति शेप. पूर्ववत् । किम्भूतं स्वां निधीनां मध्ये निधिपति निधयो 
महापञ्ादय' महापद्यश्च पद्मश्च शद्घखो मकरकच्छपो । मुकुन्दङुन्दनीरश्च खञ्बेश्च निधयो नव!” 
इति निधीनां मध्ये नवनिधिपारुकमिलर्थः । नहि द्रव्यं विना किमपि काय्यं सम्पत्स्यतेऽ- 
किञ्चनानामतो भक्ताथं द्रव्यरामेऽपि यल्लशीरमितिमावः। अथवा विद्या हवे ब्राह्मणमा- 
जगाम गोपाय मा रेवधिषटेऽहमस्मीति श्रुतेः । शेवधयो निधयो बह्मविदारूपायेद विद्या 
इति.यावत् तत्पारुकमियर्थः । वेदविद्या यथा भक्तानां यातयामत्वादिदोषतः सुरक्षिताः 
स्युस्तथा यल्नरीरमियर्थः । वेदचतुष्टयाभिप्रायेण बहुवचनम् । नहि वेदमन्तया किमपि श्रेय 
साधनं भवितुमहंति ! तस्मात्त दरक्षणेऽपि यन्रशीरुमिति मावः । हे वसो धनभूतगणपतेः 
मम पतिभूया इति शेषः । ममेत्यत्र वचनव्यत्ययः अस्माकं यजमानानां पतिः पातीति पतिः 
रक्षको भवेयभिग्राय.। आहमजानीति “सुिङ्गपमरहलिङ्गनराणां कालदरचृस्वरकृत्तयडा च्च 
व्यत्ययमिच्छति शाखछृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहुरुकेने"तिकारिकया अहमित्यत्र सुप. 
अजानीत्यत्र तिङश्च व्यत्ययो बोद्ध्यः तेन वयमजामेति योज्यम् । “अज गतिक्षेपणयोरि" 



७२ मन््ाथेचन्द्रौदयः। 

त्यस्मादिह छ्डथ छोट् । अजतिरिह गत्यथेः । यश्च गत्यथः स ज्ञानार्थोऽपि ये ये गयथास्ते 
ते ज्ञानाथ इत्यक्तत्वात्। गभं दधातीति गंधं गर्भोपपदादधातेः “आतोऽनुपसग कः” इति 
कप्रयये अनुबन्धरोपे “आतो ोप इटि चेश्याकाररोपे गभेधमिति पद् सिद्धयति । गभं 

शब्दश्चात्र “गर्भोऽपकारके ह्यग्नौ सुखेपनसकण्टके”” इति यादवीयकोशात्सुखवाचकः । ततो 
ऽयमथेः । हे गणपते, वयं यजमाना गभेधं सुखधारकं सुखपोषकं सुखप्रदं च “इधान धार- 
णपोषणयो, दानेऽप्येके"इत्युक्तेः, एतां त्रिविधं त्वदीयं विष्नोपशमनसामभ्यम् आ अजाम 
आसमन्ताद्धावेन जानीम इत्यथः सञ्च गभधं सुखधारकं सुखपोपकं सुखप्रदं च स्वीयं विष्नो 
परमनसामथ्यम् आ अजासि अत्र खोडथं एष ङेट् आ अज आसमन्ताद्धावेन जानीदहीत्यथेः। 
स्वीयसामथ्यं ज्ञात्वाऽस्मिनिरुपद्रवाथं त्वया तथा यतितव्यं यथा चयं सुखिनः स्यामेति 
भावः । अतस्त्वां वयं पूजयामो हवनपक्ष त्वदथच्च जुहुमस्त्वव्वास्माकं सर्वोपिद्रवमपहाय सुखं 
गमयेत्याशंसावाक्याथंः ॥ २ ॥ 

ॐ अम्बेऽअम्विकेऽम्बाछिके न मान यति कथन | 
ससस््यन्वक ? सुभद्रिकां काम्पीरवासिनींम् ॥ ३ ॥ 

राक्तिदे वत्याऽनुष्टुप प्रजापतिदष्टा “राक्तिमात्राचनं छ्ुप्यादम्बेऽगम्बिकेऽनया ऋचा”इति 
परारारवचनादेव राक्तिमात्रपूजने तदीयजपहोमादौ च विनियुक्ता ऋगियम् । यथा रोके 
माठृसादाय्यं विना पिृसाननिष्यं न खमते तद्वत्परखोकेऽपि मादृरूपायाः राक्तेः साहाय्यं 
विना पिवृरूपस्य परब्रह्म: सानिध्यं न रभते इत्यभिप्रायेण एव मुच्यते । 

हे अम्बे, हे अम्बिके हे अम्बाङिकेः मातदुगे, कश्चन ““चनशब्दोऽप्यर्थेकोऽपि त्- 
न्यो देवः मा मां न नयति न प्रापयति पिवरसान्निष्यमिति रोषः! पिता च सएव परमे- 

श्वरः धयो नः पिता जनिता यो व्विधाता धामानि वेद् भुवनानि च्विरवे"ति शुक्यजवेंदीय 
( १७।२७ ) श्रतेः । तत्सान्निभ्यं त्वदन्यः कथिदपि मां न प्रापयतीयथंः । अत एव अश्वक 
ससस “अशू न्याप्नौ” स्वादिरात्मनेपदी, इत्यस्मात् “अशूधरुपिरुटिकणिखटिवि िभ्यः कन्नि "ति 
कन्प्रत्ययः । अरनुते सवं जगदित्यश्वः ^'तत्सृष्रा तदेवानुप्राविरादि""ति तैत्तिरीयश्चतेः अश्च 
सवेव्यापकः परमेश्वर । ततोऽशधरशब्दाककुत्सार्थे विहितः कन्प्रत्ययो बाहुखकादिह क्रुद्धां 
सञ्ञातः । कद्धोऽन्ः अश्वकः ससस्ति शेते मद्विषये निमीलितरोचनोऽस्तीत्यथेः । “पस स्वप्रे" 
यद्यप्ययं धातुः पाणिनीयघातुपाठेऽदादौ पठितस्तथाऽपि बहूखमेतन्निद् शंनमिति गणसूत्रेण 
द्शरगणीपाटबाहूल्याभिधानाल्ञदहोत्यादौ बोध्यः । ननु कथं परमेश्वरः कद्ध: सन् शेते इत्यपे 
क्षायां कोधकारणमुच्यते । तथाहि अ० वे०) गर्भोप० ४ “अथ नवमे मासि सवेटक्षणसम्पू- 
णो भवति पूवेजातीः स्मरति कृताकृतं च कम्मं भवंति शुभाशुभ कम्मं विन्दति “मृतश्वाहं" 
पुनजोतो जातश्चाहं पुनग्रेतः । नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥ आहारा विविधा 
मुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः। मातरो विविधा दृष्टा पितरः सहटदस्तथा।। जातस्यैव मृतस्येव 
जन्म चेव पुनःपुनः । अहो दुःखोदधौ म्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम् ॥ यन्मया परिजनस्य 
कृतं कस्मश्ुभाञ्युभम् । एकाकी तेन द्येऽदहं गतास्ते फरमोगिनः । यदि योन्याः प्रमुख्ामि 

१ तातं च कम्मं स्मरतीत्यपि पाडान्तरं क्रचिद्ुश्यते । 



मन्बार्थचन्द्रोदयः । ७ 

साङ्कयं योगं समभ्यसे । अद्युमक्षयकत्तौरं मुक्तिमुक्तिप्रदोयिनम् । यदि योन्याः प्रमुच्चामि तं 
प्रपद्ये महेश्वरम्! अद्भक्चयकरत्तीरं मुक्तिमुक्तिप्रदायिनम्।। यदि योन्याः प्रमुच्वामि ध्याये ब्रह्य- 
सनातनय्। अञ्युभक्षयकत्तीर मुक्तिमिक्तिप्रदायिनम् ॥ यदि योन्याः मरमुच्वामि प्रपयेऽदं सदारि- 
चम् । अञ्युमक्षयकत्तरं युक्तिसुक्तिमरदायिनम् ॥ पुननंवं करिष्येऽह कम्मं यद्रन्धनं न्रणाम् । 
येनाहमीदयं दु खं प्राप्नोमीह निरन्तरम् । गमेवाकस्षसमं दुखं न मूतं न मविष्यति ॥' 
इत्यादि यस्मरार्थितवानहं तदिदानी विस्प्रत्य विपयवासनाऽऽमक्तोऽम्मि, न स्वपितरं परमेशर 

मजामीति। एनत्कारणेनैवाकरु दोऽपि परमेश्वरः करद् ' सन् शेते मद्टिपयेनिमीङितलो च नोऽस्ति । 
अहं च खत्साहाय्यं विना न तत्र गन्तुं शक्रोमि । अन्यश्च खदन्यः कच्चिन्मां तस्सान्निध्यं न 
प्रापयति । अतो हे मातदुंगँ, खामहं प्राथेये इति गेपः । यन्मा पिदसानिध्यं परमेश्वरसामी- 
प्यं गसयेत्यमिप्रायः। किमृतां सामह पार्थे सुभद्रिकां ''अति सु इयसिपूजिताथेंः इति 
यासकोक्तेः सु" इयसिपूजितार्थेवत्तेते । अतोऽयमथं. । सु-अथौत् शोमनं मद्रं कल्याणं यस्याः 
सा सुभद्रा “ततः प्रारास्ययें कन्” प्रशस्ता सुभद्रा सुभद्रिका तां सुभद्रिकां प्रशस्तकल्याणवतीं 
पद्िधेश्र्य्ययुतामिव्यथः ! पुनः किमूतां च्ाम्पीख्वासिनी “कमु कान्तौ” कान्तिरिच्छा 
काम्यते इति कामः इच्छा वासनेयर्थः । तच्राकारलोपश्च छान्दस. । “पील प्रतिषटम्भे प्रति- 
स्मो रोधनम् । काम् अधातकाम. पीस्यते प्रतिष्टभ्यते प्रतिरुध्यते यत्र यत्न गतानां साधकानां 

कामो न जायते इति भावः । तत्काम्पीरं सणिद्रीपाख्यं स्थानं तत्र वसतीतिकास्पीर्वासिनी 
ता काम्पीटवासिनी मणिद्रीपरथामियर्थ, । हे अम्बे, हे अस्विक; हे अस्वाछिके, मातजेग- 
दम्विके, एवंमूतां खामहं प्रजयामि हवनपक्ष त्वद च ज्होमि सत्मपय्येया मल्छृतजपदहोमा- 
दिना च परितुष्टा सती मां पिदृमान्निन्यं परापर तयेहिकमामुष्मिकञ्च सुखं मां गमयेत्याशं- 

सावाक्यार्थः । इह रोकेऽपि केनचि हुःखेन शन्तं बाख्कं माता यथा स्वक्रोडे कृत्वा पिचरसा- 
ननिध्यं नयति तथा मातरस्वरूपा भगवती अपि सांसारिकदुःखाकान्तं' स्वसुतस्वरूपं मां पित्- 

भूतं श्रीपरमेश्वर प्रापयिष्यतीत्यभिप्रायेण अनेन मन्त्रेण भगवस्यचनं तदीयजपदहोमादिकञ्च 
क्रियते । अतो विनियोगाज्नसारेण मन्त्रार्थोऽयं प्रदरः । अम्बे अभ्विके अम्बाङिके इत्यत्र 
८“आपोज्ुपागोवृष्णोवर्पिषठऽम्बेऽस्बाङेऽम्विकेपूर्वै" इति प्रकृतिमावोऽवगन्तव्यः ॥ ३॥ 

ॐ नम॑ शम्भवाय च मयोभवाय च नम॑ --शङ्राय च । 

मयस्क्रायं च॒ नप -- शिवाय च शिवतराय च॥ ४॥ 

रदरदेवस्यः सदरपूजने तदीयजपहोमादौ च विनियुक्तो यज्ञुमेन्त्रोऽयम् । “विच्वस्येकं 
परिवेष्टितारं ज्ञात्वा रिवं शान्तिमत्यन्तमेतिःः इति तैत्तिरीयश्रुतिवाक्येन रिवः मङ्गरमयः 
सुखरूपः शिवास्यः परमेश्वरः प्रतीयते । स च ब्रह्म एव “अचिन्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं 
प्रशान्तमस्रतं ब्रह्मयोनिम् । तथादिमध्यान्तविदहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्ुतम् । स 
ह्या स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराड् (८ अ० वे० १।६।८ )” इतिश्रुतेः रमिति 
सुखनामेति निषण्डुः । शाम्यते छशघरन्दं येन तत् शं ( शाम्यतेर्विन् ) सामयितृ छेशानामिः 

१ सुक्तिुक्ति प्दायकूमित्यपि करचिप्पुस्तके पाशो दयते । 



४ मन्रा्थ॑चन्द्रोदयः। 

त्यथः । रं सुखम् अथौत्युखस्वरूपं ब्रहमेतिभावः । भवत्यस्मिन् जीव इति भवः संसारः। 
रां चासौ वश्च इति शाम्भवः सुक्तिरूपः संसाररूपश्चेत्यथस्तस्मे शम्भवाय निगणाय गुणा 
समने च शिवाय नमः नमस्कारोऽस्वियथेः । यद्वा शम् एेहिकं सुख भवलस्सादसो शाम्भव- 
स्तस्मै शम्भवाय भक्तानां टोकिकसुखोद्धावकाय शिवाय नमोऽसिवस्यथः । तथा मयोभवाय 
नमः । “मय इत्यपि सुखनामेतिनिषण्टुः' । “मिच् हिसायां स्वादिरुभयपदी" तत्त ओणादि- 
कोऽस॒न् । मिनोति हिनस्ति दुखमितिमयः सुखं तद्धवति यस्मादसौ मयो सवस्तस्मे मयोभवाय 
सक्तानां पाररौकिकदुखोद्धावकाय अर्थात् संसारटुःखनाङकाय रिवाय नमः नमस्कारोऽ- 
स््ि्यर्थः। शमैहिकं सुखं सखकूचन्द नवनिताविखासादिकं करोतीति श्करस्तस्मे शङ्कराय 
भक्तानां खोकिकसखकारकाय रदिवाय नमः नमस्कारोऽस्सितिशेप. । मयरः आमुष्मिकं सुखं 
मोक्षरूपं सुखं करोतीति मयस्करस्तस्मे मयस्कराय भक्तानां पाररोक्िकसुग्वच्छरकाय अथौद- 
व्यन्तदु'खनिवरृत्तिकारकाय मोकषप्रदाय शिवाय नम. नमस्कारोऽस्वित्यथ. । चम्भवाय च 
मयोभवाय च राङ्कसाय च मयस्कराय चेति पद चतुष्टयेन स्रकूचन्दनादिरूपेण साक्षात्मुखका- 

रितं साश्ादिरूपेण ज्ञानप्रदत्वात्तद्रारा मोक्षयुलकास्तवि् प्रतिपादितम् । तस्येव पुनः 
शब्दान्तरेण प्रतिपादनं तद्यथा शिव" कल्याणरूपो निष्पापस्तस्मे शिवाय स्वत कल्याणूपाय 
निष्पापाय रुद्राय नमः नमसकारोऽस्त्वितिदशेषः । अत्यन्तं शिवः रिवतरः भक्तानामपि 
निष्पापकन्तौ तस्मै शिवतराय महादेवाय सद्राय नमः नमर्कासेऽसतवित्यथः । यः कथिदु. 
पासकोऽनेन मन्त्रेण शिवपूजनं तदीयजपदोमादिकञ करोति तस्मे सदादरिषो ठोभिक- 
सुखं दत्वा पारछोकिकमोक्षयुखच्च ददव्येत्रेयभिप्रायेण अनेन मन्त्रेण शिवपूजनं तदीय- 
जपहोमादिकञ् सवः त्रियते इति तात्पर्य्यं ॥ ४ । 

ॐ व्वष्णोर राटमसि व्रिष्णोद्नतन स्थो्रिष्णोऽस्पूरसि ्िष्णो्रमोऽ सि । 
्रष्णवमसि व्रिष्णवे खा ॥ ५॥ 

विष्णुदेवत्यो विष्णुलिङ्गादिह विष्णुपूजने तदीयजपहोमादौ च विनियुक्त यज्ञुम॑न्नोः 
ऽयम् । "अस्ति, स्तः" इति प्राप्ते “तिडां तिडोभवन्तीः 'तिवचनात् सुपि दइपग्रहटिद्घनराणाभमिति 
कारिकया च पुरुपव्यत्ययेन प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषः । अतो मन्त्रे असि, स्थः, इतिं 
दृश्यते । किन्तु विष्णुपूजनतदीयजपहोमादि विनियोगविपयतया मन्रार्थविचारदशायामस्ि 
स्त इत्येवावगन्तव्यम् । पाणिनिनाऽपि तथेव सूनरं कृतं “्यत्ययो बहुलं", '“वहुटं छन्दसि" 
इत्यादि च । “सुपां सुपो भवन्तिः, “"तिडां तिङो भवन्तीति च श्रयते । तस्माच्छन्द्सि 
दषटाुविधयो मवन्ति । नदि वेदस्य रूपान्तरं कर्तं शक्तुयादपौरपेयत्वान् । पूजनादिध्रयोगा- 
वसरे यथादृष्ट एव मन्र' पठनीयः । मन्राथेविवेचनावसरे व्यव्ययादयसन्धेयम् । अतिरिक्त. 
मिति कारिकया हीनपदान्यध्याह्त्य व्याख्यायतेऽयं मन्रः । ह विष्णो; विष्णोः ( “विष्टु 
व्याप्तो जुहोत्यादिरमयपदी” तस्माद्िषेः किचचेत्यौणादिफो लु प्रययः । ) वेवेष्टि व्याप्नोति 
सवं जगदिति विष्णुः सवेव्यापकः परमेश्वरः “एको देवः सबेभूतेषु गूढ. स्वेव्यापी सर्वभूता- 
न्तरात्मा  कम्मौप्यक्षः सवेभूताऽधिवासः साक्षी चेता केवखो निर्गणश्च । (० य० तै)" 
इति श्रुतेः। “स एव विष्णु" स एव प्राणः स कालाभिः स चन्द्रमाः ! स एव सर्व यद्भूतं यच 
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भाव्यं सनातनम् (अ० वे 2)" इतिश्रुतेश्च । तस्य विष्णो. व्यापकस्य विराडदेहिनस्तव रराटम् 
य॒खोकस्थानमिति शेपः। रख्योडख्योस्तथेति रख्योरेष्यस्मरणात् रराटम्थीदखाटमस्तीत्य्थः। 
दखोकस्थानं तव रछटमभूतं वत्तते इति भावः । तथा हे भगवन् ; विष्णोः व्यापकस्य विरा- 
डदेहिनस्तव अत्रे स्तः 'यावाप्रथिव्यौ'ः इति रोपः। ओघरूपे स्त इत्यथः । बह्माण्डदेहिनस्तव 
दयावाप्रथिव्यो ओछठभूते वत्तेते इयभिप्रायः { “नक्षत्राणि रूपमथिनौ व्यान्तमिति (श्यु° य० 
वा० सं° ३९।२१ ) श्रते. । “अशिनो द्यावाप्रथिव्याचिति यास्कः । तथा है मगवन् ? 
विष्णोः व्यापकस्य व्रह्माण्डदेदहिनस्तव सम्बन्धिनी स्युरस्ि मायेति रेप. । सीव्यतिरत्र नद्यं 
धातूनामनेकाथस्वात् आपेत्वेन बाहुरुकाटा । सीव्यते नद्यते जीवो यया सा स्युः संसारवब- 
न्धनहेतुभूताऽविद्यारूपा माया इयथः । लोके या इयमविद्या सा तवेव वैष्णवी मायेत्यभि- 
प्रायः । अतो भगवता स्वेनेवोक्त गीतायां “मम माया दुरत्ययेः"ति। तथा हे भगवन् ; विष्णो 
व्यापकस्य विराडद् हिनस्तव सम्बन्धी ध्रुबोऽस्ति ध्रुवा जीव एवोच्यतेऽविनाशित्वात् । “अजो 
नित्यः साश्वतोऽय पुराणो न हन्यतं हन्यमाने शरीरे"? इत्यादि भगवदुक्तः। अत एव भगवता 
सवेनेवोक्त “ममैवांशो जीवला क जीवभूतः सनातन."इति । “'तत्सघरा तदेवानुप्राविशत्स प्राण. 
स आत्मा स जीव."द्ति श्रतेः । अत एव वेष्णवमसि लरोकच्रयमिति रषः! चसचरसष्टो 
हिरण्यगभाद्यपाधिपरिछिन्निन आंपाधिकभदेन स्वमवजीवरूपोऽसि अतः सवेमिद् जगद्ेष्ण- 
वमस्तीयभिप्राय. । हे भगवन् › चिप्णवे व्यापकाय पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रह्मादिस्तस्बपय्यन्ताय 
ब्रह्माण्डदेहधारिणे विराटरपुरुपाय तुभ्यं नम इति रप. । स्वदथं नमस्कसोमीत्यथेः । तथा हे 
भगवन् ; त्वा त्वां यथाश्यक्तयुपच)रे. पूजयामिति शेपः । हौमपक्षे खा खां ध्यात्वा विष्णवे 
व्यापकाय तुभ्यं हविदेद्य इति वाक्ययांजनेव्येतावानेव वाक्याह्ः । अन्यत्वे समानमेव । 
एवं मत्सपय्यया मलत्छरतज पहोमाद्ना च परितुष्टस््वं मामहिकमायष्मिकञ्च सुखं गमयेति 
प्राथनावाक्याथः । य एव विराङ्रूपिणं विष्णु स्प्र्वा अनन मन्तरेण विप्णुपूजाजपदोमादिकं 
करोति तस्य सवोवाप्रिमवतीलययभिप्रायेण अनन मन्त्रेण विष्णुपूजा तद्।यजपदोमादिकच्च 
क्रियते इति भावः । ५॥ 

उ-० अयि दतं परोदये हव्य॒बाहय्ुपनवे। 

द्षा२॥ऽआसाद्यादिह ॥ ६ ॥ 
अम्निदेवत्या गायत्री विश्वरूपदृ्टा अभिपूजने तदीयजपहोमादौ च विनियुक्ता 

ऋगियम् । “शिवं भास्करमभिचख कराय कारिकीमपि । मनसा चाप्यनचंयन्याति देवखोका- 
दधोगतिम् । ब्रह्माणं शङ्कर सूय्य तथव मधुसूदनम् ¦ पूजयेत्कौरिकी नित्यमभि ब्रह्माणमेव 
च ॥ इति स्परत्युक्तवचनाभ्यामभ्िपूजनं नित्यत्वेन प्रतीयते । “आरोग्यं भास्करसादिच्छेद्धन- 
मिच्छेद्रतारनात्। महागणपतेः कम्मंसिद्धि प्राप्नोति मानव. ।। इत्यादि स्प्रतयुक्तवचनेन 
तदौयपूजाफर्मप्यवगम्यते । अतोऽभ्रलिङ्गाद व “अपनिन्दृतम्ः? इति मन्त्रेण अग्निपूजा तदीय- 
जपहोमादिकञ्च क्रियते । अतो विनियोगाचुसारेण इह व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । धनभिच्छेदध 
तारानादित्युक्तत्वादभितो धनमिच्छन्नदमुपासकः हव्यवाहं हव्यं वहती ति हव्यवाट् तं हव्यवाहं 
हविषां वोढारं दूतम् “अभ्निवं दे वानां दूतः इति श्रतेर्देवाना दूतकमैकारिणम् अभ्नि पुरे दघेजम्र 
स्थापयामि । स्थाप्य च तमहमिदसुपन्ुवे तदुपसमीपे कथयामि । यक्िङ दे अभ्र, इह मम- 
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सथ नकमपरिच्छेदः। 
वा 2 क 

अथ षोडशोपचारादिपरूजनमन्त्रारम्भः । 

ॐ गणानान्तवा गणप॑तिहदटवामहे ष्मियार्णान्त्वा पियप॑तिकहवामहे निधी- 

नान्त्वां निधिपतिहहवापरे व्वसो मम ।॥ आहमजानि ग्भधमात्म॑नासि 
¢ 

गञ्भुधम् । 2 ॥ 

अथ मन्च्व्याख्या)। 

तत्र यद्यपि पाडश्योपचारप्रूजायां देवताभेदेन सन्रसदोऽप्यस्ति । यथा (नमस्तेः 
हयादिषोडरार्चेन सद्रसूक्तन स्द्रस्य पोडशोपचारपूजा विहिता । सदसखशीर्षेति पोडशर्चेन 
पुरुपसृक्तेन विष्णोः पोडशोपचारपूना विदिता । तथा हिरण्यवणोभिति पोडशर्चन श्रीसूक्तेन 
देव्याः पोडरोपचारपूजाविहिता । तं च मन्त्रा यथाप्रकरणं पडङ्धरातरद्ियप्रकरणादायमे 
द्रव्याः । तथाऽपीह गणपतिप्रसङ्खेन देवतामाच्रस्य पोडश्ोपचारपूजनमन्त्रा- क्रमेणोच्य 
तत्रादौ गणपतेरायाहनमन्त्रा गणानान्त्वेति देवपूजाप्रकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य व्यास्या 
द्रष्टव्या । तथा (नमस्तःः इति “नमः दाम्भवायःः इति वा सद्रस्यावाहनमन्तरः। “'सहस- 
सीप" इति “ध्विप्णोरराटमः? इति वा चिप्णोराचाहनमन्च. । एवं “नहरण्यवणौम्' "इति 
८अम्बेऽअभ्बिके'ः इति वा देव्या आवाहनमन्त्रः । ते च यथाप्रकरणमग्रेन्याख्यास्यन्ते तत्र 
द्रष्टव्याः ॥ १ ॥ 

४ ह ¢. ५. 

ॐ पुरुषऽएवेद्& सव्वे्य सुतरं भाग्यम् । 

उतामृतत्वस्येशानो यदननेनातिसेहति ॥ २॥ 
रुपदेवलयाऽनुष्टप् नारायणदरष्टा पुरुपदेवतामात्रस्य पोडशोपचारादिपूजने आसन- 

दाने विनियुक्ता छगियम् । अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याह्यत्य व्याख्यायतेऽयं 
मन्त्रः । '“तद्यदिदमाहरमं जयाम् यजेव्येकेकं दे वसेतस्येव सा वि सष्ठिरेपऽडद्येव सर्वेदेवाः? 
(छा० ८।१२।६) इति श्रते. सर्वेपां देवानां तस्माद्पुरपादेवोत्पन्नत्वात्तेपां सवपामपि देवानां 
पुरुषत्यमिति प्रतीयते । तस्माप्सर्वंपामेव देयानां पोडशोपचारपूजनेऽनेन मन्त्रेण सर्वेभ्य एव 
देवेभ्य आसनं दीयते ¦ ८" पालनपूरणयोः" (ज्ञु प०) तस्मात् “पुर.क्ुपन् इत्योणादिके 
ुषन्प्रयये ““उदोष्ठयपूयेस्यः इति उत्वे तस्य च ““उरणूरपरः?' इति रपरत्वे “पुरुपः इति पदं 
सिद्धयति । पिपर्ति पाख्यति सवंमितिपुरप, पिपर्ति पूरयति सवान्कामानिति वु पुरुषः, 
पूणेमनेन पुरुषेण स्वमिदं जगदिति वा पुरुपः । तदुक्तं श्रुया “यस्मात्परं नापरमस्ति किच्ि- 
यस्मान्नाणीयो न अ्यायोऽस्ति कथित् । बश्च इव स्तज्यो दिवि तिष्ठस्येकस्तेनेद् पूणं पुरुषेण 
सम् ।। इति (० य० वे तैत्ति० श्वे ९) अतोऽयमथंः । योऽयं गणपत्तिरन्यो वाऽमुक 
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दैवः स पुरुप एव परमात्सस्वषटप एवेयथः । किञ्च यदिदं टस्यमानं वत्तेमानकारीनं जगत् यञ्च 
भूतं मूतकारीनं जगत् तथा यच्च माव्यं मविप्यत्काठीनं जगत तत्सवे पुरुप ए जएाभिरघातुभिः 
पूयेते इति पू शरीर तत्र पुरि गते इति पुरिशय. पुरपः सवेगत. सर्वाधिपः सवेपारकः सर्वकाम. 
पूरक मम पूञ्योऽयुकदेवो योऽयं गणपलादिः स एवेयाशचय' । न द्यस्मालपुरपाद्धिनं फिम- 
प्यस्तीति भावः । तथा च श्रुति-“स एव समे यद्भूतं यञ्च भाव्यठ° सनातनम् । ज्ञात्वा तं 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विसुक्छये ॥ इति ( अ.वे-के०उ०६।९ ) उत शब्दोऽगयर्थं | उत अपि 
च अमृतत्वस्य मोक्षस्य ईशानः मोक्षप्रदाऽपि स एव मम पूञ्योऽमुकदेवो गणपत्यादिरेे- 
र्थः । तथा यत् अन्नेन अदनीयेन कमफङेन अतिरोहति प्रादुभेवति "कमपनुगा गच्छति जीव 
रोकः इति व्यासोक्ते., यद्वा यत् अन्नेन अतिरांहति अद्यते यत्तदम्न भक्तादितरणप्यन्त यक्ति- 
ख्िद्धद्यपदाथंजातं तेन अन्नेन यन्मनुष्यादि तिय्यंकूपय्यन्तं जीवजातमतिरोहति जायते 
जन्म छते तत्सव पुरुप एवेलयथं. । द्रव्यदेवतोभयरूपः स एव मम पूज्योऽमुकदेवो गण- 
पलयादिरितिमावः। तदुक्त च श्रुया “अधं मूता मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवपति तत इह 
त्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिरमापा इति जायन्तेऽतो चे खदु या दुनिप्मरपतर यो याह्यन्न- 
सत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति तस्मादेवमाह यदन्ना पिराहतीति 1" ( छा० 
५।५।६।) य ९वं पुरूपो मसूजनीयो देवस्तस्मे गणाधिपतये अन्यस्मे वा अमुकदेवाय अनेन 
मन्त्रणासनं मया दीयते, इति रोपः । स च मद्रत्तमासन प्रतिगृह्य स्वापम मा करातु यथाऽ- 
हमपि सवमिदं भूयातम्। रेहिकामुष्मिकयुखसम्पन्ना भवेयमित्यभिभरायः । यदिदमासन 
तदपि पुस्ष एव यरमे च दीयते साऽपि पुरुप एच येन दीयत साऽपि पुरुप एव सव खल्विद् 
नह्यति श्रुतेः ॥ एवं पूज्यपूजकोपचारेषु सवेच्र ब्रह्त्वभावनयाऽहमपि ब्रह्माऽस्मीति बोधे 
ब्रह्मवित्साक्चाद्भद्यव भवति । तथा च श्रुतिः “तदिद् मग्यतर्हि यऽएव वेद्ाऽह् ब्रह्मास्मीति स 
इद् ठे सबं भवति तस्य ह् न देवाश्च ना भूत्या ईते ।।"' इति (बरह्० १।४।६०।) यतोऽनेन 
मन्त्रेणासनप्रदाने एवं फडं भवति अतः सम्प्रदायविद्धिरनेन मन्त्रेण पोडस्चोपचारपूजाया- 
मासनं दीयते इति तात्स्याथेः । भासनस्य द्रव्यरूपत्वात्युरुपस्य देवताकत्वाद्रव्यद वता- 
स्मारको मन्त्र इति मन््रलक्षणमपि पुरुप एवेदयस्याः ऋचः सङ्गच्छते ।। २॥ 

ॐ एतावानस्य महिमातो ज्याय पूरूषः। 
पादोऽस्य ब्ि्ां भृतानि तरिपादस्यागृत॑न्दिवि ॥ ३ ॥ 
पुरुपदेवत्याऽनुष्टुप् नारायणद्ष्टा इहं पुरूपदेवतामात्रस्य षोडशोपचारा दिपूजने पाय. 

दाने विनियुक्ता इयमरक् । अतिरिक्तमितिकारिकया दीनपद्ान्यघ्याहस्य व्यास्यायतेऽयं मनर: । 
अस्य पुरुषस्य मदपू्यस्य गणपतेः ( अञरुकदेवस्य ) पूचेमन्रोक्त. सवेदेशस्वकार्व्यापिखस्व- 
मराणिगतत्वरूपः एतावान्महिमा महत्व यदेक एव पुरुषः भूतमविष्यद्ततेमानकारोनो मूता 
सवदेवमसुष्यतिय्यंगादिस्थावरजङ्गमात्मकनह्यादिस्तम्बषैय्येन्तं रूपं करत्वा सर्वप्राण्यात्मक- 
त्वेन सवरगतोऽपि सन् प्राकृतेन धम्मेणा निर्हि एव वर्तते इति एतावानस्य महिमेदयभिप्रायः। 
अतोऽयं पूरुषः ( पुरः कुषन्निति पृधातोः कुषन्प्रयये पू्ंसाधनप्रणाल्या पुरपस्तस्येव अन्येषा- 
मपीति दीं पूरुषः इति। ) पिपर्ति पाङ्यति स्व पूरयति सर्वकामानिति वा पुरुषः सर्वपाखकः 
सवेकासपूरकश्च गणपतिः ( अुकदेवः ) यायान् अतिक्चयेन ज्येष्ठ. शरेष्ठः सर्वतो महानि- 
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स्यथः । तदेव स्पष्टीक्रियते । अस्य पुरूपस्य मूज्य्य गणपतेः (अमुकदेवस्य) विग्धा विश्वानि 
सवाणि मूतानि भूतभविष्यद्रत्तंमानकालीनानि ब्रह्मादिस्तम्बपय्यन्तानि प्राणिजातानि पाद्- 
शतुथांश. । अस्य पुरपस्य एकां एव कालत्रयवर्तीनि चतुदशमुवनान्तर्गतसमस्तप्राणिजा- 
तानि सन्तीदयभिप्रायः । अस्मादेव सवांणि भूतानि जायन्ते, अनेनेव च पाल्यन्ते, अस्मि्ेच 
च स्थीयन्ते, अन्तेऽस्मिन्नेव विरीयन्ते चेति भाव । तथा च श्रुतयः-“'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजा 
नात् । जनन्दाद्धधव खल्विमानि मतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं 
प्यन्यभिसं विशन्तीति । ( तैत्ति ३।६ ) स वा . अयमात्मा सर्वेपां भूतानामधिपति सर्वप्या 
भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चारा. स्वँ समर्पिता ष्वमेवास्मिन्नात्मनि 
सन्वाणि मूतानि सवं देवाः सवं रोका: सवं प्राणाः सवे एत आत्मानः समर्पिताः? इति । 
(ब्रह ०।२।५) स वा अयमात्मा ह्य विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चष्चमय. श्रोत्रमयः प्रथिवी 
मय आपोमयो वायुमय ऽ आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमयो. 5 
क्रोधमयो घम्मंमयोऽघम्ममयः सवंमयस्तय्यदेतदिदंमयोऽदोमथ इति । ह° २५५५) स यथ्- 
द्रं धाश्नरभ्याहितस्य प्रथग्धूमा विनिश्वरन्त्येव वा अरेऽस्य महतो भूतम्य निः-चसितमेतयरग्चे- 
दो यजुवेदः सामवेदोऽथववीद्धिरस इतिहासः पुराण विया उपनिपदः छोकाः सूत्राप्यनुञ्य 1- 
स्यानानि व्याख्यानानीष्टठं हृतमाशितं पायितमयं च रोकः परध लोकः सबौणि भूतान्य- 
स्येवेतानि सवाणि निःखसितानीति । ( बृह> ११।४।५ )2 आसि. श्रुतिभि स्तया प्रती- 
यते यत्पादोऽस्य व्विश्वा भूतानीति । तथाऽस्य पुरूपस्य अच॑नीयस्य गणपतेः (अमुकदेवस्य) 
अमृतं विनागरदहित त्रिपात् पादत्रयं चतुथारत्रितयं विज्ञानानन्दघनस्वमावं यो गिध्येयमच- 
शिष्टं दिवि द्योतनास्मके सत्यज्ञानानन्देस्यादि वेद्ान्तप्रतिपाय स्वप्रकाशे चिन्मय एव स्थितमिति 
रोपः । अतः श्रयाऽभिदहितम्--“्यतो वाचो निवन्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्न बिभेति कदाचनेति । ( तेत्ति° २।४] ) न यत्र सूय्यंस्तपति न यत्र वायुवाति न यच 
चन्द्रमा भातिन यत्र नक्षत्राणि मान्ति यत्र नाभिदंहति यत्र न सृ्युः प्रविराति यत्न 
दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्द शान्तं शाश्वतं सदारिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं 
परमं पदं तच्रिपादस्याम्रतन्दिवीति | (अ० वेर घ्रृ० जा० )” यतोऽनेन मन्त्रेणास्य पुरुषस्य 
विश्वरूपत्वेन पादः सतूयते। अतोऽनेन मन्त्रेण पादं स्तुत्वा पादाथैमुदकं पाद्यमस्मे देवाय दीयते 
स च महत्तं पादय प्रतिगृह्य पेहिकमायुष्मिकञ्च सुखं मां गमयतिवित्याशं सावाक्याथेः । व्विश्वेत्ति 
विश्वरब्दस्य प्रथमाबहुवचने “'जरशसो रिरि" तिरयादेरो '“रोख्छन्दसि बहुखमि"ति शेरूपि 
करते प्रत्ययलक्षणेन “नपुंसकस्य ञ्चङ चः इति नुमागमे ““सवेनामस्थाने चे"ति दीघं “न रोपः 
परातिपदिकान्तस्येःत्ि नलोपे विश्वेतिरूपं मवति । तत्र “वकारखिविधः प्रोक्तोगुरुरषघुरुघू- 
तरः । आदौ गुरुकघुमध्ये पदान्ते तु ख्घूतर.” इति रिक्चावचनाद्रकारस्य गुश्त्वे व्विश्वेत्य- 
वगन्तव्यम् |! ३ ॥ 

ॐ च्रिपादद्धंऽउदेप्पुरुष९ पादोऽस्येहाभवृस्पुन ~ । 
ततो ्रष्वङव्यक्रमत्साशनानशनेऽअभि ॥ ४ ॥ । 

पुरुषदेषलयाऽ्नुष्टुप् नारायणदष्ठा इह पुरुषमात्रस्य षोडरोपचारादिपूजनेऽष्यंदाते 

विनियुक्ता इयस्क् । अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यभ्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्तः । 
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योऽयं पुरुष पिपरि पारयति सर्वम् पूरयति सवंकामान् , इति पुरपः सवेपारकः सवैकाम- 
पूरकश्च गणपतिः ( अगुकदेवः ) अस्तीतिरोप. । अस्य पुरुपरय त्रिपात् पादत्रयरक्षणः चतु- 
थाशत्रितयोपठश्षितः सत्यज्ञानानन्देत्यादि वेदान्तप्रतिपाद्यः संसारस्पशचैरहितस्वरूपविरेपः, 
उद्धः एव उदेत् अस्मादज्ञानकाय्यौत्संसाराद्रहिभतोऽत्रत्येगुणदोपैरस्र्ः उत्कपंण श्थितवानि- 
स्यथेः । अपि च यश्चास्य पुरुपस्य पादः एकाः स पुन" इहाभवेत् जगद्रूपेण इह मायायां 
सञ्जातः । अनादिकारत. सष्िसहाराम्यां मायायां पुनः पुनरागच्छतीलयथ. । अस्य पुरुपश्यै. 
कांडामात्रे ब्रह्मादिस्तम्बपय्यन्तं स्थावरजङ्गमात्सकं सवेमिरदं जगदस्तीत्यभिप्रायः । तथा च 
श्रुतयः-“विज्ञानमानन्द् बरह्म ह° ३।९।२८।) एकमेवाहितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, 
वासदेव परत्रहमत्यादि । ( तेत्ति० २।६। ) म अकामयत एकोऽहं वहूस्यां प्रनायेयं स तपौ. 
ऽतप्यत, तपस्तप्त्वा इदठ. सवमस्रजत, यदिदं किञ्चन तत्रा तदेवातुप्राविशचत । (बृह 
श्रु ) सख्यं ब्रह्मा स्वय विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं रिवः । स्वयं विश्वमिदं सवं रवस्मादन्यन्न 
किञ्चनेति । (ब्रह १।४।२])7' अतो भगवता श्रीकृष्णचन्द्रेणाप्युक्तम । ‹ विष्टभ्याहमिदं कुरल- 
मेकाशिन स्थितो जगदिति । ततोमायायामागत्यानन्तरं विप्वड विषु सवेत्राञ्चतीति विष्वड् 
देवतिय्येगादिषरूपेण ब्रह्मा दिस्तम्बपस्यन्तं रूपं कृत्वा नानाविधः सन् व्यक्रामत् विशेषेण आ 
क्रान्तवान् सवप्राणिषु साक्षिचेतन्यरूपेण स्थित इत्यथः । तथा च श्रुति -प्रजाप्रतिश्चरति गर्भँ 
अन्तरजायमानो बहुधा व्विजायते इति । ( शु य० वे० ३१।६५। )' तदेव स्पष्टीक्रियते 
सादानानराने अभि अरयते भक्ष्यते यत्तदशन तेन सह वत्तमानं साद्चनम् अरानादिव्यवह्ा- 
रोपेत देवमनुष्यपश्ुतिय्यंगादिकं चेतनप्राणिजातं तद्धिन्नम् अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिन- 
द्यादिकं तदुभयमभिरक्षय स्वयमेव नानाविधो मूर्वा व्याप्तवान् एक एव स पुरपः स्वतेजसा 
चराचरं सवेमिदं जगर्सृषट्रा नानारूपेण तद्नुप्राविशत् जीवरूपेण सचिदानन्दरूपेण च सव 
भिदं जगदमिव्याप्य स्थित इयथः । तथा च श्रुतिः “एकोऽदं बहुस्यां” तस्छृष्टरा तदेवानुप्रावि- 
दात्” (तैत्ति २।६।) इति । “एक एव हि भूतात्मा मूते मूते व्यवस्थितः । एकधा वहुधा चेव 
दश्यते जङ्चन्दरवत्” ( अ० वे० १२) इति। “एको वशी सवेभूतान्तरारमा एक रूपं 
बहुधा यः करोति । तमात्मसंस्थं येऽलुपद्यन्ति धीरास्तेषां सुखठे. खाश्वतं नेतरेषाम्” 
( ० य° २।५।१२। ) इति । अतो भगवता श्रीकृष्णचन्द्रेणाप्युक्तं ‹“'ममेचांसो जीवरोके 
जीवभूतः सनातनः” इति । आभिः श्रुतिभिभेगवद्वाक्येन च स्पष्टं प्रतीयते यदयमेक एव 
बहुधा भूर्वाऽरऽस्ते, इत्यभिप्रायः । य एवम्भूतो गणपति. ( अञुकदेवः ) परमेश्वरस्तस्मे 
ूर्वोक्तगुणविशिषटाय अमुकदेवाय अध्य मया दीयते स च तद्ध्यं स्वीकृ माभेहिका- 
सष्मिकं सुखं गमयत्विलाशंसा वाक्याथ: ॥ विसु इत्युपसगदरयं तस्य समाहारदन््रे सुज" 
इति षत्वे “विषु” इत्थं भवति ततश्च ऋत्विगियादिं सूत्रेणाच्नतेः सुप्युपपदे किन्म्त्यये किनः 
सवपहारखोपे कृत्तद्धितेति प्ापिपदिकत्वास्सूत्त्तौ “अनिदितामिःति नकाररोपे “उगिदचा- 
मिः7ति चमागमे “संयोगान्तस्येति चकारलोपे “किन्प्रत्ययस्य रि्यस्यासिद्धतवात् 
“चो रिति चुम नकारस्य कुत्वेन डकारे हल्डयादिना विभक्तिरोपे विष्वड् इति प्रथमेक- 
वचने रूपं मवतीत्यवगन्तन्यम् ॥ ४ ॥ 

उन्ततो ्िराडजायत द्विराजोऽभधि परप । 
स ज॒तोऽअत्यरिच्यत पुशाद्ूमिमथों पूरः ॥ ५ ॥ 
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पुरुषदेवत्याऽनुष्टुप् नारायणदृष्ठा इहं पुरूपदेवतामात्रस्य पषोडशोपचारादिपूजने 
आचमनप्रदाने विनियुक्ता ऋगियम् । विष्वङ्व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेव प्रपद्यते । अति- 
रिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहय व्याख्यायतेऽयं मन्न । तत्र तच्छब्दश्रवणाद्य- 
च्छब्दोऽध्याहवियते यत्तदोर्नितव्यसम्बन्धत्वात् । ततोऽयमथंः । यस्मे पुरुषाय सवाधिपाय 
सवेकामपूरकाय गणपतये ( अमुकदेवाय ) मयाऽनेन मन्त्रेण आचमनीयं समप्यंते, इति 
रोष. । ततस्तस्मात् पुरुषात् बह्यस्वरूपात् विराट् अजायत विविध साजन्ते शोभन्ते वस्तूनि 
यत्र असौ विराट् ब्रह्माण्डदेहः समुत्पन्न इयथः । थिराजः अधि विसाड्देहोपरि पूरुषः अन्येषा- 
मिति दीघेः पुरुपः पिपत्ति पाङ्यति सवम् , पूरयति सवकामान् इति पुरुष" स्वीधिपः स्व- 
कामपूरकः स देवो यस्मे आचमनं दीयते स एव गणपतिः ( अयुकदेवः ) अजायत तमेव 
विराजं ब्रह्मदेहमधिकरणं कृता तदेहाभिमानी एक एव पुमान् समुतपन्नोऽभूदिलयथेः । सवे. 
वेदान्तवेद्यः परमात्मा स्वेच्छया एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयमिति सङ्कल्प्य स्वमायया विराद- 
देहं समस्तब्रह्याण्डरूपं खषा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी सवेद वतात्मा जीवो- 
ऽभूदित्यभिग्राय. । तथा च श्रुतिः “स वाएष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोरा 
सष्राऽतर प्रविष्ट इव विहरती?ति । (अ० वे उ० ता० २।९। ) “एकोऽहं बहुस्यां ्रजायेयं 
स तपो अतप्यत तपस्तप्त्वा इद् ठ स्वैमसजत यदिदं किच्च तत्सा तदेवानुप्राविशदि""ति 
च । स विराद्पुरुप' जात" उत्पन्नः सन् अत्यरिच्यत अतिरिक्तोऽमूत् › देवतियेडमनुष्यादि 
रूपेण प्रथगमूदिव्यथ" । निरुपाधिकव्रह्मसत्तात सोपाधिकजीवसत्तां प्राप इत्यायः । स एव 
पुरुप. पश्चात् देवतियंडयनुष्यादिजीव सावादृध्वं भूमि ससज॑ति रेप । भूमि्रहणं पञ्चमू- 
तोपलश्षकं तेन क्षिव्यप्रेजोवास्वाकाञरूपाणि पञ्चभूतानि सष्टवानित्यथैः । (“एतस्माज्लायते 
पराणो मन्" स्ेन्द्रियाणि च । खं वायुर््योत्तिरापश्च प्रथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ (अ० वे० मु 
२।१।३। इति श्रुतेः । अथो भूमिखष्टरनन्तरं पञ्चभूतदष्टरू्वेमित्यथेः पुरः पूयन्ते धातुभि- 
रिति पुरः शरीराणि ब्रेोकष्योद्रवर्भिनां जीवानां ससर्जेति वाक्यरोप. ! प्राणिनं पञ्चकोश्चा- 
त्मकान्देहान्छ्रा तत्र नाना जीवरूपेण प्रविष्टवानिस्याशय' । पच्चभूतसष्स्य भावे पाच्चमोति- 
कजीवशरीरखष्ट रयसम्भवादिह “भूमिमथो पुरः” इति साधूक्तम् । य एवम्भूतः पुरुष इति 
रोषः, तस्मै सवदे वरूपाय अञुकदेवायानेन मन्त्रेणाचमनं मया दीयते, स च महततमाचम- 
नीयं स्वीछय मामेहिकाऽऽमुष्मिकसुखं गमयव्वित्यां सावाक्याथः । इह चतुदंशामुवना्मके 
जगति यो योऽन्योऽपि देव. स सर्वोऽपि पुरुष एवः इति हेतोः पुरुषदेवतामाच्रस्य षोडश्चोपचार- 
पूजायामनेनैव मन्त्रेणाचमनं प्रदीयते, इति सम्प्रदायविदां मतमनुखत्य विनियोगान्वसारेण 
मया व्याख्यातोऽयं मन्न: । एतन्मन्त्रेण सृद्रशियोजपस्नपनहोमेषु सत्यु र्द्रमभिषिच्छामि, 
सद्रमुदिश्य सृक्तमिदं जपामि, रद्राथं जुहोमि, इत्येवं वाक्योहेन आशंसावाक्यार्थोऽनुसन्धेयः। 
पुरुषसूक्तेन केवट ब्रह्मोपासनायाभित्थमवगन्तव्यं, यत्त. स॒ जातोऽयर्च्यत जह्यसत्तातो 
जीवसत्तामवाप जीवोऽभूदित्यथः । अतश्च जीवेदवरयोरेकाधि करणप्वेऽपि सति तयोमंहद- 
न्तरं श्रु्याभिहितं “न तं विदाथ यऽदमा जजानान्यदयुष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण. मराबृता 
जल्प्या चासुठपऽउक्थश्चासश्चरन्ति (शु ° य० वे० १७।३१) इति तस्मात्तदुपास्का योगिन 
आत्मज्ञानोपलन्धये यतन्ते । ऋते ज्ञानान्मुक्तिरिष्युक्तत्वाततथा च श्रुतिः “तमेव व्विदिस्वाति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( शु° य० वे ३१।१८ } इति । सोऽतिरिक्तो 
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जीवभावस्वमापन्नः परमेश्वरे यथा प्ादेवादिजीवभावादृध्वं भूमिं भूमिमिति पञ्चमूतो- 
पक्षणं पञ्चभूतानि खषा अथो पुरः ससजँयथेः । तथा तदुपातका योगिनोऽपि प्रथमं 
भूतशुद्धिं विधाय तदनन्तरं च पूरकादिप्राणायामविधानेन ब्रह्य सम्यगुस्मरेयुरियांसा- 
वाक्याथेः । शेषमन्यत्समानमेव ॥ 

यद्वाऽस्या ऋचोऽथीन्तरं तद्यथा तत" तस्मा्परमात्मनः हिरण्यगमौत् विराट् पुरुषः 
अजायत । विराजो विराट् पुरुषाद्रह्यणः सकाशात् अधिपुरषो मनुरजायत । स मलुजौतः 
सन् पुरः अग ससजं मरीच्यादीन् दश्च षीनितिरोपः । पश्चाद्भूमिमस्यरिच्यत भूमावसक्तो- 
ऽभूदित्यथः । भूमिपदं देशोपटक्षकं पुरः पश्चादिति जीवभावादृध्वेकालोपस्थापकं तेन 
यथा कचिद्पि देशे करे वा तस्य मनोः पुत्रपौत्रप्रपोत्रादिसम्बन्धिमिः सदशःकोऽपि 
नाभूत्तथा ममापि वंश्चभवादिविस्ताये मवतु, इत्याशास्यानेन मन्त्रेण ८ अमुकदेवाय ) मया 
आचमनीयं दीयते, इति भावः| ५॥ 

[#२। ॐ पय --पृथिव्यांपयऽओष॑धीषु पयोटिव्युन्तरिशषे पयोधाः । 
पय॑स्वतीः परदिक्च -- सन्तु महम् ॥ ६ ॥ 

बाहैस्पत्यं स्तं वासः सौम्यान्यथ रसानि चेति विष्णुधस्मोत्तरीयकचनेन पयसो रस- 
त्ार्सोमदेवताकसवं तत्सोमदेवताकत्वस्य पयसोऽत्ाभिधानादस्या अपि चः सोमदेवता- 
कत्वं नियव्वेनैव सिद्धं पञ्चामृतस्नानान्तगत्तपयःस्नाने विनियुक्ततवादस्या ऋचस्तत्पूननीय- 
देवदेवताकसवश्चास्ति । अत इयस्क् सोमदेवलया पूज्यदेवदेवलया च विराट् छन्दस्का प्रजापति 
दृष्टा इं देवतामात्रस्य षोडशोपचारादिपूजने पयःस्नाने विनियुक्ता इयम्क् । “यद्रे तत्सु. 
छतम् रसो वै सः ¢ रस ८ ह्यवाऽयं छ्ध्वाऽऽनन्दी भवतीति तैत्तिरीय ८ २।७) 
्रुतेरानन्द््राक्चये पूजकः पयोद्रव्येण पयः प्रथिव्यामिति मन्तरेण स्वाभिमत्तपूजनी्ांयां 
फामपि देवतां .स्तापयन् तत आनन्दं कामयते सोम्यरसप्राप्तस्येवानन्दसम्भवात् । अपि 
च विना गोरसं भोजनं किं नरस्येद्युक्तेः प्राक्रेतगोरसस्य च प्राप्तये पूजकः पयोद्रभ्येण 
पयः प्रथिव्यामिति मन्त्रेण स्वाभिमतपूज्ञनीयां यां कामपि देवतां स्नापयन् ततः पयः 
प्राकृतगोरसश्च कामयते । एवं पयःस्नापने श्रुतयुक्तयुक्ति प्रदर्यदानी विनियोगकारण- 
मुच्यते । विनियोगश्च छुत्रचिदेवताटिङ्गेन भवति कुत्रचिच द्रव्यलिङ्गेन । यथा गणा. 
नान्खेयत्र गणपतिलिङ्गश्रवणात्तस्य मन्त्रस्य गणपतिपूजने तदीयजपदहोमादौ च विनियोगः 
परददिीतः सम्प्रदायिकैः । तथेवात्रापि पयोद्रन्यटिद्धश्रवणादस्य मन्तस्यापि देवता- 
मात्रस्य पयःखाने विनियोगो याज्ञिकैः कृतः। अतो विनियोगानुसारेण अतिरिक्त 
भिति कारिकया दहीनपदान्यध्याहदय व्याख्यायते । पय इति कम्मेपदाघ्र्या धा इति 
क्रियापदाभ्यावृ्तिश्च कन्तेव्या कम्म॑णः क्रियासपेक्षस्वात् । त्र मह्यमिति प्रत्येकमभिसम्ब- 
ध्यते | . तत्र चतुथी च तादथ्यं बोद्धन्या । तत्र “धाः इति मध्यमपुरुषयोगालत्यक्ष- 
लिङ्गमनुमाय सम्बुद्धयादिपदाध्याहारेणायमथेः । ह अमुकदेवते ! ( हे गणपते ! 
हे विष्णो | हे र्रर! हे दरगे ! इ्यादिप्रकारेण) तामनेन पयसा स्नापयामीति 
वाक्यशेषः । खं च महयं मदथ पयोधाः येहि स्थापयेत्यथैः । गोमहिष्यादिष्ितिरोपः। 
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यद्रा “इधाल् धारणपोषणयोः, दानेऽप्येके”” इति स्मरणादधातेदानाथकस्वाद्वा सम्प्रदान 
एव चतुर्थीं बोद्धव्या ततोऽयमथः ! मद्यं पयोधाः मह्यं पयो देहीयथः । पयः पीयते 
इति पयः सोम्यं रसः अभ्र॒तभिति यत्कथ्यते। यच्च सवेवेद्वेद्ान्तप्रतिपायं नह्य च 
कृथ्यते। तथा च श्रुतिः “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ( छा० ६१) 
इति । तन्मम यथास्यात्तथा सम्पादयेत्यथ. । अग्रत पिबन्नह यथा बह्योकं गच्छेयं तथा 
सम्पादयेति भावः । तप्रकार उच्यते । प्रथिव्यां भूमो मह्यं पयोधाः, अथंचिप्रतिपत्तौ ताद्धि 
तेनाथप्रतिपत्तिदशानात्पार्थिव्यां गवि मदथे पयो घेहि स्थापयेखयथंः। भूलोकस्थायां मदी 

गैव्यां दुग्धं यथास्यात्तथा करर्वित्यभिग्रायः । तथा सति पय.पानेन ममाहारशुद्धौ सत्त्व 
शुद्धिः स्यात्सच्वशुद्धो च सात्त्विकभावोदयात्सास्विकनज्ञानं सात्त्विकन्ञानाच्च मम मुक्तिमे 
विष्यतीत्यभिप्रायेण प्रथिव्यां पयोधा इव्युक्तमित्यारायः । तस्मतिपादिका श्रुतिश्च यथा 
'आहार्चद्धौ सन्त्वञुद्धिः सन्त्वज्युदधौ घवा स्मरतिः स्प्रतिखाभे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ( छा० 
७।२८। ) इति पयसो बुद्धिकरत्वमन्यत्राप्युक्तं “सदयो बुद्धिहरी कुद्री सदयो बुद्धिकरः पयः" 
इति । तस्रकार एव पुनः स्पष्टीक्रियते । ओपधीषु मद्यं पयोधाः । पय इत्युदकनामेति निघण्टुः । 
"पय॑ः कीरालमस्रत जीवनं मवनं वनमिति जख्नामस्वन्यत्राप्युक्तम् । मद्थं तस्पय 
उद्कमोषधीषु व्रीह्यादिषु धेहि स्थापयेयथ. । धान्यादितणपुञ्खेषु मदथ पयः उद्कान्तगेतं 
सारभूतं माधुर्योपितं रसं स्थापयेदयभिप्रायः। यथा धान्यतृणससद्धिस्तत्र रसबृदधिश्च सम्प 
दयेत तथा सुतष्टं कुर्वित्याशयः । तद्रृषिप्रकार उच्यते दिवि चुखोके मञ्चाः कोशचन्तीत्यत्र 
मच्नस्था. पुरुषाः करोश्चन्तीतिव्क्षणया दुलोकस्ये रविमण्डले सद्यं पयोधाः मदथे पयो धेहि 
स्थापयेत्यथः । जदित्यादेव वृष्टिभेवतीत्यसिभ्रायेण प्रथमतस्तु तत्रेव पयःस्थापनाथं दिवि 
पयोधा इत्युक्तम् “आदिलयाल्ायते वृष्टिरिति स्मरतेः । पुनस्तसखकार एव विश्चदीक्रियते । 
अन्तरिष्चे म्यं पयोधाः पूवेवहछक्षणया अन्तरिक्षस्थे मेघे मदथे जरं स्थापयेदयथंः । अथवा 
निघण्टौ अन्तरिक्षस्य तमो नामसु पठितस्वादन्तरिक्षे तमस्ति, मेघस्यापि तमःसाम्यात्तमो 
भूते मेधे, अन्तरिक्वस्याकादनामस्ु निषण्ठौ पाठादन्तरिक्षे मेघोदराकाशे पयोधा इति वा 
योऽयम् । आदित्यमण्डलान्निःसखतं सद्यथाऽन्तरिक्षस्थे मेघे पयः सम्पद्येत तथा कुर्वित्यथः । 
पयः आदित्यमण्डलान्नि.खत सदन्तरिश्चस्थे मेदे निष्पत्य मेघोदरादिह भूमौ बृष्टिदारा 
धान्यादिवरणपुञ्चेपु निपतति । तत्तणघान्यादिमक्षणेन गवादिषु पयः क्षीरं भवति तन्मदथं 
सम्पादयेत्यारय. । तथा हे अम्रुकदेवते ! ( हे गणपते इत्यादि ) खस्रसादान्मद्यं मदथ 
प्रदिशः दिरो विदिशश्च पयस्वतीः सन्तु । पय आसामस्तीति पयस्वत्यः निधण्टो अन्ननामसु 
उदकनामसु च पय राब्दस्य पाठात्पयःशब्दोऽन्नवाचक उद्कवाचक्श्च । तथा पयः- 
शब्दस्य दुग्बेऽपि छोकप्रसिद्धे. पय-शब्दो दुग्धवाचकश्च एवं पयःशब्दस्याथत्रयं सुस्पष्टतया 
प्रतीयते तेन पयस्वत्यः अ्थादन्नवत्यः) उद् कवत्यःदुग्ध वस्यश्च भवन्तु । प्राच्यादिषदिष्चु आग्ने 
य्यादिविदिष्ु च यत्र यत्राहं गच्छेयं तत्र तत्राहमन्नुदकं दुग्च्न निधितरूपेण प्राप्रया- 
मित्यमिप्रायेण पयस्वती. प्रदिशः सन्तु मद्यमिय्युच्यते | एवं पूर्वोक्ताभिप्रायेण देवता- 
मात्रस्य षोडशोपचारपूजान्तगेतपञ्चाम्रतस्नानीयपय.स्नाने याज्ञिकैर्विनियुक्तोऽयं अन्त्रस्त- 
थेव विनियोगायुसारेणेह मया व्याख्यातोऽपि।। “छन्दसि छुडडिटः' इति पाणिनिवचना- 
दधातेरोडथं छुडिः बहुरं छन्द्स्यमाङ्यो गेऽपीत्यडभावे मध्यमैकवचने “धाः इति 
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र्पम् । “पय गतौ ( भ्वा० आ० )” इलयस्मादोणादिकोऽसुन्प्रत्ययः । पयत्तिरिह पानाथे 
धातूनामनेकार्थत्वास्पय्यते पीयते, इति पयः अन्नं तच्च चतुर्विधं पेय-चोष्य-रेद्य-चव्यं 
सेदेन! अथवा “पा पाने (भ्बा० पर)" इत्यस्मात् “पिबतेरीचे” त्योणादिकेऽसुनि धातो- 
राकारस्य ईकारादेशे च गणेऽयादेशे पय इति साधु । पीयते इति पयः उदकम् । तथा प्यायते- 

रसुनि “प्यायः पी” इति ध्याय इलस्य पीमाव इहापि बाहुलकाद्धवति ततो गुणेऽयादेशे 
च पय इति पदं सिद्धयति । प्यायते वद्धंतेऽनेन पीतेन प्राणिमाच्रमिति पय क्षीरं दुग्धमि 
यर्थः । तदत््यः पयस्वत्यः “अस्मायामेधास्रजो विनिः" “"वहुटं छन्दसी'्युक्तमेतुपि वत्वे 
च, ““उगितश्चे'"ति डीप् , तसौ मत्वथ' इति मसंज्ञाविधानात् रत्वं न भवति । एवं पय- 
स्वतीशब्दनिष्पन्ने सति तस्य प्रथमाबहुवचने पयस्वत्यः इति प्राप्रे “वा छन्दसी? ति पूवेसवण- 
दों पयस्वतीरिति रूपं भवतीत्यवगन्तव्यम् ।। £ ॥ 

3 द॒थिक्राग्णोऽ अकारिषं जिष्णोरश्वस्य व्वानिन = । 
सुरभिनो सखा करत्ण॒ञआयूं८पि तारिपत् ॥७॥ 

वामदेवातमजद्धिक्रावदष्टा पूववरसोमदेवलया पूम्यदेवदेवत्या चाऽनुषटप् देवता- 
मात्रस्य पूजने पञ्चाग्रतसनानान्तगैतदधिस्लाने विनियुक्ता छऋगियम् । यत. पूवंवद्त्रापि 
दधीतिद्धिलिङ्गश्रयणादस्या छचो दधिस्नाने विनियोगो याज्ञिके" प्रदरित । अतो मयाऽपि 
अतिरिक्तमिति कारिकया दीनपदान्यध्याहय व्याख्यायते । अहमुपासको दधि अकारिषम् , 
अकां पविच्रपू्ैकं सस्पाठितवानिःयर्थः । किमर्थम् अगस्य खनाथंमितिशेषः । अश्रुते सवं 
जगदिव्यन्चस्तस्य अश्वस्य स्वैव्यापकस्य परमेन्वरस्य ससपूजनीयस्य ( अमुकदेवस्य ) स्नानाथं 
पयसः आतच्चनेन कठिनीभूतं यहधिनामक द्रव्य तदहं देवस्लानाथेमतिपविवत्रतया निष्पादित: 
वानित्यमिप्रायः । कीरशस्य देवस्य सखरानाथं दधि अकारिषमित्यपेक्षायामुच्यते । कराव्ण 
क्रामतीति क्रावा तस्य काल्णः भक्ताथं तदीयशत्रोयक्रमणाथं पाद विक्षेपं कुवत इत्यथः! तथा 
जिप्णो" जयतीत्येवं सीटो जिष्णुः ( जयतेरिष्ण॒च्परत्ययः ) तस्य जिष्णोः सक्तानां कृते कम्म. 
विघातकस्य तदीयारस्याश्रद्धादेजतुरित्यथेः । तथा वाजिनः वाजब्दस्य अन्ननामसु बल- 
नामसु च पाठाद्राजः अन्नं बलं वा अस्यास्तीति वाजी तस्य वाजिनः भन्नवतो बलवतो घा 
भक्तानां कृते आपत्तौ तद्रक्षणाय अन्नेन बेन वा सह गच्छतः अन्नं बरं वा गृहीत्वाऽऽगत 
वत दै्ृशस्य देवस्येयथंः । तेन दध्ना देवं स्रापयामीति वाक्यशेषः । स च दधिसनानेन तुषः 
सन् न ( माय्यापुत्रायपेक्षुधाऽऽस्मनोगुरुखाद्रा बहुलचनम् > नोऽस्माकं मुखा सुखानि 
सुरभि सुरभीणि ““सुरभिर्घणतप्पेण?'इवयुक्तेः सुगन्धीनि करत् करोत्यथ. । (करोतेर्छोटथं 
रेट् ) प्रव्यहमनरतभापणेन यन्मुखदौगन्ध्यं सञ्चातं तदपनीय मुखानि सुगन्धीनि करोसि- 
त्यभिग्रायः । प्रत्यहमनृतवादिनामनृतभापणेन मुखदोगन्ध्यं भवतीत्यागोपाङाद्घनादि- 
प्रसिद्धिः । अच्रृतभाषिणो सुखदौगेन्ध्यमन्यत्रापयुक्तं यथा च ब्रहत्कमविपाके “अचतान्मुख- 
टोगन्ध्य प्राप्नोतीह सुनि्चितम्?इति।। तदपनोदनार्थमेवमुकरम् । अपि च महन्तेन दध्ना स्नातः 
सोऽयमञुकदेवः परमेश्वरः नः ( पू्ेवद्त्रापि बहुवचनम् “अस्मदो योश्चेतिपाणिनि- 
वचनाद्रा । ) नोऽस्माकं पूजकानाम् आयुषि जीवनानि बाल्ययोवनवाद्धेक्यानि प्रतारिषत् 
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( रोडरथे ङेट् ) प्रतारिषतु प्रवद्धंय सिय्थः । एवम्प्रकारेण करत् प्रतारिपदिति प्रथमपुरूप- 
जिङ्कादिह परोक्चलिद्धेनेवाऽभ्यर्थितः पूजनीयदेवः । यद्रा तिडां तिडो मवन्तीतिवचनान्मध्यम- 
पुरषस्थाने प्रथमपुरुषोऽवगन्तञ्यः । तत्पक्षे सम्बुद्धिपदाध्याहारेण युष्मच्छब्दाध्याहारेण च 
एवमथ: । हे पूजनीय । ( अभ्रुकदेव ) तव स्नानाय दधि अकारिषम् अकाषम् अतिपविच्रतया 
सम्पादितवानहं तेन व दध्ना स्वामहं स्नापयामि । मदत्तेन दध्ना खातस्त्वं नोस्माकम् मुखा 
मुखानि सुरभि सुरभीणि सुगन्धीनि करत् क कुर्वित्यथ. तथा नोऽस्माकम् आ्यूपि च प्रतारिषत् 
प्रतारिपः प्रतारिष प्रवद्धेयेयथेः । कीटरास्य तव॒ अश्रस्येत्यादि पूवंवदनुसन्धेयम् । दधाति 
भक्धितं सत् धारयति नरमिति दधि “'आहगम०-'इति किप्रत्यये लिङ्द्धावत्वाद्धिसेऽभ्यास- 
कार्य्ये च कृते छृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वार्सोरुतपत्तौ “श्राद्धकलिरादेवपीरङ्कण्डाङ्का्गदघी?. 
त्यादिना दधिशब्दस्य छ्ीबत्वविधानासस्वमोनपुंसकादिति सोरेपिषदधि इति पदं सिद्धयति । 
“क्रमु पाद् विक्षेपे" म्वादिरमयपदी, इदयस्मात् “अन्येभ्योऽपि हर्यते? इति वनिप्प्रयये 
“"विडनोरित्याते कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे षष्छ्येकवचने क्राव्ण इति रूपं भवति । 
यद्यपि सुप्युपपदे वनिप्प्रत्यये भूरिदावेत्यादिध्रयोगो दस्यते । तथाऽप्यत्र “बहुरं छन्दसीःः 
द्ुक्तेबोहुरुकासुप्युपपदेऽपि इह वनिप्प्रत्ययोऽवगन्तव्यः । करोतेङि उत्तमेकवचने 
‹ बहूरं छन्दसी "द्युक्तबोहुरुकास्सिच इडागमे अकारिषमिति रूपमवगन्तव्यम्। रोके तु 
अकापमिव्येवं भवति । “अशूव्याप्रौ” स्वादिरूभयपदी, इयस्मात् ('अदाभ्रषीत्यादिना 
ओणादिककन्प्रत्यये ककारनकारलोपे “कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे विभक्तिकार्य्ये च कृते 
पष्ण्येकवचने अश्वस्येति रूप भवति । “ुरमिः"इयत्र “सुपां सधगिः'ति विभक्तिरोपो 
द्रष्टव्यः । मुखराब्दस्य प्रथमाबहुवचने “शेश्छन्दसि बहुख्मिः?ति रेखपि प्रययलक्षुणेन मागमे 
तदुपधायाः दीघं न रोपे च “युखानीत्यसय स्थाने” ““ुखाःइति रूपं भवति । कयेतेर्लो- 
डरथेरेटि प्रथमपुरुषेकवचने “इतश्च लोपः परस्मैपदेषिवि?ति तिप इकाररोपे '“्छेटोऽडा 
टावि"त्यडागमे शपि गुणे रपरत्वे पूषेरूपे च करदिति रूपं मवति। ^'त् पुवनतरणयोरि"ति 
भ्वारद्परस्मेपदी; इत्यस्माह्धोडथं ररि प्रथमपुरषेकवचने शपि “सिब्बहुलं णिद्रक्तव्य. इति 
सिपि सिप इकारपकारलोपे णिच्वाद्ुद्धो “अाधेधातुकस्येडरादेरिति इडागमे ““आ1देश- 
प्रत्यययोरि?ति स्िषः सकारस्य षत्वे “इतश्च खोप. परस्मेपदेष्वि"ःति तिप इकारशोपे 
“'लेटोऽडाटावि?त्यडागमे तारिषदिति रूपं भवति । प्रतारिषदिति व्यवहितोपसगंसम्बन्धः 
व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात् ॥ ७॥ 

ॐ घृतं घरुतपावानरपिवतव्वसं वसापावानः पिबतान्तरित्तस्य हविरसि साहं । 
दिशं ~~ प्रदिशऽभदिकशो व्विदिशचऽइदिशोदिग्भ्यः स्वाहां ।॥ ८ ॥ 

पूववत्सोमदेबत्यः पूज्यदेवदेवत्यश्च इह देवतामात्रस्य पूजने घृतस्नामे विनियुक्ते यज्ु- 
म्मन्त्रोऽयं स च अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते । तत्र घृतं घृतपा- 
वानः पिबतेति वाक्यस्य खरानेऽनुपयुक्तत्वात्तत्र तदुपयोगाय यत्तच्छब्दावध्याहत्तेघ्यौ तथा 
पिबतेयत्र “बहूखं छन्दसीति पाणिनिवचनाच्छन्दसि सवेविधीनां वैकल्पिकत्वेन पिबते 
इथं लोदकरार्च व्यत्ययेनावगतम्यः । तद्यथा हे घृतपावानः, धृतं पिबन्तीति घृतपावानः 
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(आतो मनिन्कनिन्वनिपश्चेति पिबतेवेनिष्प्त्यय) हे घृतस्य पातारो देवाः, यद्धतं पवित्रमा्यं 
यूयं पिबत पिबथ तेन घृतेन युष्मानहं स्ञापयामीति वाक्यशेपः। पवित्रेण घृतेन स्नापयामि न स्व- 
पवित्रेणेत्यभिप्रायः। तेन घृतेन स्नाता यूयं मां सुखं गमयतेत्याशंसावाक्याथः। पूजनीयदे वस्ये- 
कत्वेऽपि तत्र गुरुत्वाद्रहुबचनं तेन तस्य सम्मानातिश्चयत्वं योत्यते । तथा वसां वसापावानः 
पिबतेति वाक्यस्यापि ज्ञानेऽनुपथुक्तत्वान्तत्र तदुपयोगाय प्ूववदिहापि यत्तच्छब्दाध्याहारेण 
पुवह्धकारव्यत्ययेन चार्थोऽुसन्धेयः । तत्र यदपि श्रौतकम्मेकाण्डेऽग्रीपोमीयपकशोवंसाहोमे 
मांसपाकभाण्डे स्थितः स्नेहात्मको र सविशेषो वसेत्युच्यते । किन्त्विह देवतामात्रस्य षोडशोप- 
चारपूजान्तगेतपञ्चामरतस्नानीयघतसनानग्रसङ्क तथाविधस्नेदात्मकरसविरोपस्य सखरानानुप- 
यो गित्वेन तदसम्भवव्वाद्सारब्दस्य सधानोपयो गिल विधित्सया “घृतात्परं मण्डमिवातिसू- 
६्ममिःति (० य० वे० इवे० ४।१६) श्रतेधृतान्तगंतातिसृष्ष्ममण्डसुपरक्षयति बसा शब्द । 
वासयति स्नेहयति रक्चमिति वसः; वासयति अपहरति दौबेल्यमिति वा वसः, रसविगेपः 
अर्थाद्धतगतस्नेहात्मको दौवेल्यापहारकस्तेनो विशेषो मण्डाख्यसारपदाथेः । यस्य परिशुद्धस्य 
घृतस्य पानादिना दौबेल्यमपसरतिः सेगध्यं कान्तिमत्वञ्च मवति, तदेव घृतं बसाशब्देनोच्यते | 
तदेव धृतं शब्दान्तरेण तेज आयुश्च कथ्यते। तेजो वे धृतमायुवे धृतं तस्मादायुरसीत्यादिश्रतेः । 
‹'वस स्नेहच्छेदनापहरणेपुः चुयादिपरस्मेपदी, इयस्मादचप्रव्यये णिरोपे बासयतीत्तिवस. । 
तस्य खीत्वविवक्चायाम् “अजाद्यतष्टाविःति टापप्रत्यये प्रथमेकवचने वसेतिशूपं भवति | 
खत्वं चेहापत्वादियवगन्तन्यम् । घृतं घृतपावानः पिवते्यक्ते सति पुनम्तदथप्रतिपाद नाथेमेव 
वसां वसापावान इति पुनरुक्तिरादराविशयाथं चोतयति “अभ्यासे भूयांसमथं मन्यन्ते" 
इति यःसकोक्तेः । ततोऽयमथंः हे वसापावानः, वसं पिबन्तीति वसापावानः (आतो मनिनि 
यादिना इहापि पिबतेबेनिप् ) हे वसायाः पातारो देवाः, ये युयं वसाम् आञ्यगतसारविरेपं 
पिबत ( पवेदत्रापि ख्डथं लोट् ) पिबथेत्यथः । तेन मदत्तेन अनेन आज्यगतसार विरेपेण 
यूयं स्लातेति वा्यरोपः । एतद्भूतस्नानच्र खेरध्यसम्पादनाथेमेवेत्यमिप्रायेणेव घृतं घृतपावान 
इति मन्तरेण सवेदेवतानां कृते धृतस्लानं कारयतीत्यभिप्रायः । एवं देवान्प्सयुक्स्वा इदानी घृतं 
भ्रति कथयति । है धृतः त्वम् अन्तरिक्षस्य हविरसि अन्तरिक्षसम्बन्धि भूत्वा त्वं हविर्भवसि 
( “हु दानादनयोः जुहोत्यादिपरस्मेपदी, इत्यस्मात् " 'अचिुचिहुखपिच्छादिच्छर्दिभ्यः 
इसिः" इति इसिप्रययः ) । हूयते देवतोहेरोन प्रक्षिप्यते वैश्वानरे जारराभ्नो इति हविः। 
ह्विषोऽन्तरिक्षसम्बधित्वं च प्रदस्य॑ते । अन्तरिक्षे पयोधा. इति श्रुतेरन्तरिक्षे मञ्चा 
कोशन्तीप्यत्र मश्च्थाः पुरषा. करोशन्तीतिवहकतणया अन्तरिकषस्े मेघे पथस आधानारथ देवं 
मरति पूवेमेवोक्तम् । ततोऽन्तरिक्षस्थान्मेषोदरान्निश्ठतं सदिह भूरोके धान्यादितृणपुञ्चेषु 
निपतति तद्धक्षणद्वारा गवादिषु दुग्धं जायते तदु्धादधि भवति तस्मादध्नो नवनीतं तस्मान्नव- 
नीतात् घृतं भवतीस्यभिप्रायेणेव इह अन्तरिक्षस्य हविरसीति धृतं प्रत्युच्यते, यथाऽ- 
नयत्नापि अभ्रीषोमीययुपावयवस्वरुमुपर््य कथ्यते हे स्वरो ! तवं दिवः द्ुरोकस्य सूनुः 
ुत्रोऽसीति चुरोकादरषेति ततो यूपेत्तनायते युपाल्वररिति प्रणालिक्षया दिवः सूनुः स्वरः 
तथा च श्रुतिः “दिवः सूुरसीतिः ( शरु य० वे% ६।६ ) एवं परम्परासम्बन्धेन अन्तरिश्च- 
सम्बन्धि भूत्वा धृतं हविभेवतीति सुर्यं प्रतीयते । तदिदं घृतं स्वाहा हननं हा सष्ठ आदा 
स्वाहा देवक्नानाथ सुपरित्यक्तं दत्तं मयेय्थः । देव्नानसमये इतस्ततः सवौसुदिश्चु विदि 
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च घृतनिन्दवो निपतन्ति तदभिप्रायेण एवमुच्यते यत् हे दिशः; प्राच्यायाः, हे प्रदिशः, एतदेव. 
यजनग्रदेशम्थाः समीपवर्तिन्यस्ता एव दिश, हे विदिशः; आमरय्याद्या, है आदिशः अधराच्य 
हे उदिशः, उद्धौदिशः) युष्मभ्यं सर्वाभ्यो दिग्भ्यः सवाहा देवस्नानसमये तदरात्रादितस्तत. पतिता 
घृनविन्दवो युष्मदर्थं मया सुपरित्यक्ता दन्ता इयं. । इह देवस्य पञ्चामृतस्ननप्रसङ्गे होम- 
स्यासम्भवादेवतोदेशेन होमव्यतिरिक्तेऽपि परित्यागे स्वाहाशब्दप्रयोगः “तस्या द्वौ स्तनौ 
देवाऽ उपजीवन्ति स्वाहाकारख्च वपट्कारच्चेति (बरह०) श्रुतेः । यथा पयः परथिव्यासिस्यतर 
पय इति पयोलिङ्गेन पय स्नाने विनियोगस्तस्य मन्त्रस्य । एवं दधिक्राव्ण इत्यत्र दधीति दधि- 
शिङ्धन दधिसखाने विनियोगस्तस्य मन्त्रस्य तथेव घृतं घृतपावान इत्यत्रापि धघृतसिति घ॒त. 
िङ्केन घृतसखानेऽस्य मन्त्रस्यापि विनियोगः सम्परदायज्ञेयौज्लिकैः छतः । अतस्तद् नुसारेण 
व्याख्यातोऽयं मन्त्रः ॥ ८ ॥ 

ॐ मधुव्वातांऽऋतायते पध क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीः सृन्त्वोष॑धीः ॥ & ॥ 
9 1 ~ | ॥ , 
ॐ पधुनक्तपुतोषसो मधुमत्पाथिव रज -- । 

मधुचौरस्तु नः पित्ता ॥ १०॥ 
ॐ मधुमान व्वनुस्पतिमंधुमाँ २।ऽअब्तुव्य-> । 
माध्वीगावों मवन्तुनः ॥ ११॥ 

गोतमदृष्टाः पूवेवत्सोमदेवव्याः पूज्ननी यदेवदेवत्याश्च गायत्य इह देवतामान्रस्य 
प) डरोपचारादिपूजने पच्चाम्रतस्नानान्तगतमधुखराने विनियुक्ताः सन्ति एतास्तिख ऋचस्त- 
पेणे विशेपतो व्याख्याता अपि इह पुनर्विनियोगानुसारेण अतिरिक्तमितिकारिकया हीनपदा. 
न्यध्याहृत्य संक्षेपतो व्याख्यायन्ते । हे पूजनीयः (अ्रुकदेव) योऽहमनेन मधुना त्वां ख्ञाप- 
यामि अतेस््वस्साद्ान्मद्य मितिशचेषः । ऋतायते “ऋतमिति सत्यनामे?ःति निघण्डु , ऋतं 
सत्यम् अवरयम्भाविकफलोपेतत्वा्ज्ञं त्वदीययजनरूपं कम्मं इच्छतीति ऋतयन् तस्मे ऋतयते 
( संहितायां छान्दसो दीर्घः ) अर्था्वदीयपूजनं कततुमिच्छते । मद्यं वाता. वायवः घु 
मधुमन्तः मधुररसवन्तस्तृप्चिकरसुगन्धोपेतास्त्वगिन्दरियसुखकराः सन्तो वान्त्वितिशेषः । 
मधुरवायौ वाति सति मधूत्पत्तिदशेनादेवभाशास्यते य्त्वससादान्मदथे मघु यथास्यात्तथा 
वायवो मधु वहन्त्विस्यभिप्रायः ! “मधु? इयत्र वाहुख्कान्मतुपो टुग््रष्टव्यः मधघुमानित्यमे 
मतुरपरत्ययदरोनात् । एवं सवत्र मधुशब्दामरे मतुप् ज्ञेयः 1 तथा ऋतायते त्वदीयपूजनमिच्छते 
महयं सिन्धव. स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रा वा मधु क्षरन्ति (-क्षरतेर्छोडथं खट् ) क्षरन्तु मधुमत् 
मधुरर्सोपेतं सुस्वादु शीतलं जक खवन्त्वित्यथे. । जङ्वाय्थोरेव शोभनत्वे सति सवेषां सुखं 
तयोः प्रतिकूरत्वे च नानारोगादुसपत्तौ सत्यां सवेषामेव दुःखच्च भवतीति सकर्लोकवेदग्रसिद्धिः 
येषां बात इषवः, येपां वषेभिषव इत्यादि श्रुते" । तथा हे पूजनीयः (अमुकदेव) त्वल्सादान्नोऽ- 
स्माकं कृते ओषधी" माध्वीः सन्तु (वा छन्दसीति पूवे्वणंदीघेः) ओषधयः ब्रीह्या्याः माध्यः 
मधुमलयः मधुररसोपेता मवन्त्विव्यथेः (नोऽस्माकमिस्यत्र माय्यौपुत्रा्पेश्वायाऽऽत्मनो गुङ्- 
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त्वाद्रा बहुवचनमित्यवगन्तन्यम् , एवं सवेत्र) तथा हे पूज्य, (अञुकदेव) त्वस्मसादान्नोऽस्माकं 
छते नक्तं मधु मधुमदस्वितिशेषः। नक्तं मधघुमदस्तु अस्मत्कृते रात्रिरपि मधुमती भवत्िवयथंः। 
तथा हे पूजनीय, (अप्रुकदेव) तससादान्नोऽस्माकं कृते उपसः “उतः (उताब्दोऽप्यर्थ) उप- 
सोऽपि मधुमत्यः सन्तितिरोषः । अस्मत्कृते त्वससादासरातःकारा अपि मधुमन्तो भवन्त्व 
त्यर्थ. । तथा हे पूजनीयः ( अमुकेदेव ) त्वलमसादान्नोऽस्माकं कृते पार्थिवं रजः मधु मघु- 
मदस्त्विति शोषः । “रज इति छोकनामेःःति निघण्टुः । रोका रर्जास्युच्यन्ते; इति यासः । 
प्रथिव्या इद् पार्थिवं रजः अथीदयं मूलोकः मघुररसोपेतो भवच्वित्यथे. । प्रथिव्याः परमाणुतः 
छठा. भूलोकस्थाः सरव प्राणिनोऽस्मान्दषट्रा अस्मदथं मघुरायन्तामियसिप्राय. । पार्थिवं 
रजः प्रथिवीसम्बन्धि धूङिजातं तदपि अस्मत्कृते मधुमदस्तु । तथा सति पार्थिवरजः 
सञ्जातकन्दमूडादीन्यपि अस्मच्कृते सुतरां मधुराणि भविष्यन्तीस्यभिभ्रायेण वा एवमाश्चा- 
स्यते मधुमत्पार्थिवटे'रज इति । तथा हे पूजनीय; ( अमुकदेव ) त्वस्मसादान्नोऽस्माकं 
करते पिता पिव्रवत्पालकः योः दुखोकः मधुमानस्तु । ८ इयं वै माता प्रथिवी योः पितेति 
्रुतेमौवरूपा प्रथिवी पिवृरूपो दुरोक्च तयोमध्ये यावन्तो भोग्यपदाथौः सन्ति 
तरसवेभोग्यप्रदानेन मृखोकदयुरोकौ मातापितराविव मधुमत्सवी्यारादराराऽस्माकं ठ्पिः 
कारकौ भवेतामिति भावः। यत्न यत्र वयं गच्छेम तत्र तत्र वयं मघुमत्सवंभोभ्यपद्ाथंजातं 
्राप्रुयाम यावाप्रथिव्योः सवत्र सद्धावात्सवंभोग्यपदाथौनाच् तत्सञ्ञातस्वाच्चैवं परथिवयाः 
युरोकस्य च मधुमन्तवमारास्यते, इत्यभिप्रायः । अथवा यत. प्रिथिव्या एव अन्नरसादि- 
सवेभोग्यपदाथीनासुत्पत्तिभेवति भूकम्पादिदोपेण सवंपदा्थौनां नाशश्च सम्भवति 
एवं दयुरोकादेव धान्यादिसमृद्धयथं सुत्रषटिः धान्यादिविनाशा्थ,च छुत्रृ्िरतिव्रिश्च भवति 
एवं करकापातवज्रपातादयोऽपि दुखोकादेव मवन्ति । अतस्तत्तदुत्पातशान्त्यथेमेव प्रथिव्याः 
युरोकस्य च मधुमत््वमाशास्यते, इति “मधुमत्पार्थिवं ठे रजः, मघुवौरस्तुनः पिते"त्यस्या- 
भिग्रायः। तथा हे पूजनीय, ( अमुकदेव ) सखत्परसादान्नोऽस्माक कृते वनस्पतिश्चन्द्र मधु. 
मानस्त्विति रोषः । सखीययाऽमृतकटयाऽस्माक चृ्चिकारको भवत्वित्यथंः । तथा हे पूजनीयः 
( अमुकदेव ) त्वस्रसादाननोऽस्माकं कृते सूयय" मधुमानस्तु मधुमस्स्वीयविशिषटमागप्र दानेन 
अस्माकं तप्रिकारको भवलिवित्यथः। सीतांरु्न्द्रः, उष्णांशुश्च सूस्यः, तदुभयोभेधुमन्पे सति 
रात्रावस्माकमतिशेत्यं दिवा चात्यौष्ण्यमपि कदाचिन्मा भवत्विति “मधुमान्नो 
व्वनस्पतिमुमोँ २।5 अस्तु सूय्यैः इत्यस्याभिप्रायः । वथा हे पूजनीय ( असुकदेव ) 
त्वससादान्नऽस्माकं कृते गाव माध्वीः सन्त्विति रोषः । ( माध्वीरित्यत्र वा छन्द 
सीति पूर्व ्वणेदी घेदछान्दसः ) गावः धेनवः माध्व्यः मधुमलो रसवलयो मवन्त्विव्य्थ. । 
“सो वे मधु इति श्रुतेः स्वस्य छते वातादीनां रसवत््वमाश्चास्य अनेन मधुना पुष्परसेन 
षोद्रेण यः कधिदेवं स्नापयति तस्य कृते पूजनीयदेवप्रसादाद्वातादयः सर्वेऽपि मधुमन्तो 
भवन्तीत्याशयः । ९।१०।११ ॥ 

ॐ मरपाररसुद्रयस् स्यं सन्त समाहितम् । 
_ अपारससय योरसस्त॑द गृहाम्युत्तमयुपयामग्रहीतोऽसीन्द्रायत्वा जुष्टहा- 

म्येषते योनिरिन्द्राय खा जुष्टतमम् ॥ १२॥ 



मन्ाथचन्द्रोदयः । ८९ 

पूवेवत्सोमदेवत्या पूजनीयदेवदेवत्या च उपयामगरदीतोऽसीत्यादियज्ुरन्ता- 
ऽनुष्टुप् ब्रहस्पतीन्दरदष्टा इह देवतामान्नस्य षोडश्चोपचारपूजने पच्नाखरतखरानीयश्चकेरास्नाने 
विनियुक्ता ऋगियम् । सरानप्रकरणे व्याख्याताऽपि इह विनियोगानुसारेण “अतिरिक्तमि?ति 
कारिकया हीनपदान्यध्याहय पुनव्यार्यायते । मन्त्रेऽस्मिन् वः इति पष्ठीबहुवचमान्तस्य 
युष्मच्छब्दस्य श्रवणाद्भहुवचनान्तं सम्बुद्धिपद मध्याहत्तव्यं, तत्र स्ानीयदेवताया एकत्वे खति 
तदीयसम्मानातिशयद्योतनाथं गुरुत्वाद्रहुवचनमि्यवगन्तव्यम् ॥ ततोऽयमथः । हे पृज- 
नीयाः । ( अञ्ुकदेवताः ); उत्तममुकरष्टं त रसमहं गृह्णामि किमथ वः युष्माकं स्ाना्थमिति 
दोषः । तेनो्छृष्ेन राकंराख्यरसेन युष्मान् ख्नापयामि यूयं च तेन स्नानेन सन्तुष्टा" सन्ते मां 
सुखं गमयतेति वास्यशेषः। तं क रसमहं युष्मत्ल्ञानाथं गृ्णामीयपेक्षायामुच्यते अपां सम्बन्धि 
नो रसस्य अख्तीभावपदार्थस्य यः रसः रस्यते इति रसः आस्वादनीयो माधु्येपितः राक 
राख्यद्रन्यविरोपस्तं रषमह् गृहामीव्यथंः । किम्भूतं तं रसम् › अपां रसं “रसो वे मधु” इति 
श्रुतेः जढान्तगेतमाधुस्येस्य सारभूतमिव्यथंः । तथा उद्भयसम् “वय इत्यन्ननामे?ति निघण्टुः? 
उद्रतं वयः अन्नं यस्मात् स उद्वयास्तमुद्ययसम् ;अद्यते यत्तदन्नं तदिह मधुरमाघ्नो पक्षक, दश्यते 
च यदिह सीतादिकलाकन्दपय्येन्तं माधुय्येपदा्थंजातं यच मिष्टान्नादि मधुरं तत्सवेमपि 
अस्मात् स॒कराख्यद्रन्यविशेषादेव सम्भवति । राकंराख्यद्रञ्यस्यैवाग्निसयोगे परिस्कारवैशि- 
एवात्सीतादि सवेमधुरद्रव्यमद्रतं भवति तदभिप्रायेणेव उद्रयसमिति विरोषणेन शकरास्यरसस्य 
वैशिष्ट-यं द्योत्यते । तथा सूय्यं समाहितं तत्किरणद्वाया सूयं स्थापितम्, अतएव सूर्यं 
सन्तं वत्तेमानम्, एवम्भूतमल्छष्टं शकयख्यं रसं युष्मत्लञानाथमहं गृह्णामीति भावः । सूय्य- 
एव दराभि्मीसै. सखकिरणदाराऽपां माघरुस्यस्य सारभूतं रसाख्यं द्रव्यं सवतः समाकृष्य 
स्वस्मिन्स्थापयत्ति ततो व्त्तौ स्वस्मिन्ससमादितं स्थापितं सन्तं स्वस्मिन्वत्तेमानं तमेवरसं 
वृष्टिद्वारा भूमौ निक्षिपति तत एवान्नं क्षीरायुपसेचनद्रव्यम् इक्षनामकं मधघुरमात्रस्य माघुय्य- 
व्यञ्जकं द्रव्यच्च सम्भवति । अत उक्तं मनुना “अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते बृष्वरषटरन्रं ततः प्रजा.इति ! अपाममग्रतीमावपदाथेस्य सूय्यकिरणद्वारा 
सूय्यं स्थापितत्वेन तत्र विद्यमानत्वादिह "पूयं सन्तटे. समाहितम्?" इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते । 
तमेवम्भूतं रसमहं युष्मत््ञानाथं गृह्णामीति पूजनीयदेवताः प्रत्युक्त्वा इदानीं शकराख्य रसं 
्सयुच्यते हेः श॒कंराख्यरस ! यतस्त्वमुपयामगरृहीतोऽसि पूवं सोमयज्ञे उपयामेन पात्रेण गृही- 
तोऽसि स्वीकृतोऽसि । सोमयज्ञे सोमरसभ्रहणाथं यत्पात्रं तेन पात्रेण देवताथं तत्र सोमगत- 
माधुय्येरसस्य गृहीतत्वात्तन्माधुय्यंरसस्यात्रापि शकंराख्यद्रव्ये दर्यमानत्वाद्रसगतवैरि- 
एयस्मारकत्वेन सो मयज्ञाधिकरणकपूवेकारीनोपयामगृहीतत्वमिह माघुय्यंस्यास्य रसस्य देव- 
तोपयीगितवं ध्वनयति । अत एव इहापि जुष्टं देवमनुष्याणां सर्वेपां प्रियं त्वा व्वामिन्द्राय गृहामि 
“इदि परमेदवय्ये"भ्वादिपरस्मेपदी, इत्यस्मात् ““ऋज्रेन्द्राप्रवजेःत्यादिना रन्प्रत्यये इन्द्- 
तीति इन्द्र. परमेचचय्ययक्तो मदीयपूजनी याञ्ुकदेवस्तस्मै तथोक्ताय पूजनीयासुकदेवाय त्वामहं 
हामि । अनेन राकराख्यरसेन देवं खापयिष्यामि अतस्तद्र्थ त्वां गृह्णामीति भावः । तथा 
दे शकराख्यरस, एपः मस्पूजनीयो देव ते तव योनिः उत्पत्तिकारणं (यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते"इति शरुतेः। अत इन्द्राय परमे््युक्ताय पूलनीयामुकदेवाय जुष प्रियं त्वा 
वां देवस्नानाथं गृहामीतिशेपः । एवभिम्थं ज्ञात्वाऽनेन मन्तरेण यः कथिच्छकंराख्यद्रव्येण 

१२ 



९० मनच्ाथचन्द्रोदयः । 

देवं लञापयति तस्मे देवः श्रियं ददाति “श्रिया इ्षुरसेन चे"ति स्ठतिवचनात् । इन्द्रपदेनेह 
पूजनीयदेव उपर्षयते । “रूपं रूपं प्रतिरूपं मघवा बोभवीतीति ( छऋ० सं० ३।३।२०।२ ) 
श्रुतेः । महाभाग्यत्वारेवतानामेकवेऽपि बहुसवं शया च का च बरुकृत्तिरिन्द्रकमेव तत्" (५३३) 
इतियास्कोक्ते् ययद्रक्रतं कम्मं ततस्सर्वमेन्द्रमेवेत्यभिप्रायेण पूजनीयदे वत्तामातरे भक्तपाटन 
कठत्वबरस्य सद्धवत्यात्परमैश्वय्यंमहाभाग्यत्वस्यसनवाचच इन्द्रपदं सवेदेवतोपटक्षकम् । मतो 
यास्केनोक्तं “तिख एव देवता.“'इति (निर०७।२।१) तास्वेवान्येपां देवतानामन्तभौवत्वात् | 
अतोऽत्र इन्द्रलिङ्गेन शकंराखराने नेन्द्री ऋगियम् “देया गाहैपयमुपतिष्ठतेः इतिवत् ; किन्तु 
पूजनीयदे बदेवस्येव तथा रसमात्रस्य सोमदेवताकत्वात्सोमदेवदेवत्या च । अतोऽनेन 
मन्त्रेण सबेदेवतानां छृते पोडोपचारपूजान्तगगतपश्चामृतस्ानीयकंरा खानं भवतीति 
नात्र सन्देहटेश्च. । अतो विनियोगानुसारेण एवं व्याख्यातोऽयं सन्त्र इयवगन्तच्यम् |१२॥ 

ॐ गन्धवेस्त्ा विश्वावसुर परिदधातु वि्वस्यारिषटये । 
यजमानस्य परिधिरस्यभिरिडषदितः ॥१३॥ 

पू्यदेवदेवत्यो देवतामात्रस्य पोडशोपचारपूजने उद्रत्तनस्नानेविनियुक्तो यजुर्म. 
न््ोऽयम् “अतिरिक्तमि'तिकारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते । हे उदत्तनीयपदारथ, 
विर्वावसुनामगन्धवः परिदधाु पूजनीयस्य ( अयुकदेवस्य ) अद्धेषु चटर्चनार्थं परितः 
सवतो दधातु स्थापयलिित्य्थः । किमर्थमिति चेत्तदुच्यते विश्वस्थारिष्र रिपति हिसाथः 
रेषणं रिष्टिः हिसा न रिष्टिः अरिष्टिः अहिसा तस्यै, सर्वहिसापरिहासार्थमित्यर्थ, । कस्य 
दिसापरिहाराथभित्याकाङ्कायामेवमुच्यते यत् यजमानस्येति, यजमानस्य देवपूजनं इर्वनो 
मम सवविन्रशान्त्यर्थभिव्यर्थः । छत एवं यतस्वं परिधिरसि दे वस्याङ्गेषु घद्र्तैनाथं परितः 
स्थापितोऽसि। तथा हे बद्वततेनीय पदार्थ, यतस्त्वम् अभिः भरे नीयते इत्यभि; उदर्तनार्थममे 
नीयमानोऽसि । तथा यतश्च स्वम् इडः ईख्यते स्तूयते इति इडः सतुतियोग्यश्चासि (इड इत्यत्र 
छान्दसो हस्वः ) अत एव ईडितः उद्र्त॑नकम्मणि चिरन्ततैरपि मह पिभिः स्तुतोऽसि यत 
एवं भूतोऽसि । अत. हे उद्रत्तनीयपदार्थ, देवपूजनं कुर्वतो मम स्वविश्नशचान्त्यथ पूजनीयस्य 
( अञुकदेवस्य ) भङ्गेषु विन्धावसुनौम गन्धवत्वं परिदधातु परितः स्थापयत्विति सम- 
सताथः। अनेनेोदर्तनसानिन देवस्य रूपलावण्यतवे देवप्रसादान्ममापि रूपलावण्यं स्यादित्य- 
भिप्रायेण अनेन मन्तरेण देवस्योदर्तनस्ानं कारयतीत्यथं । यतो मीमांतकाः छुत्रचिदिद्ग- 
नापि विनियोगं विदधति । अतः पूर्वकाीनाः सम्पदायविदो याक्ञिका अपि मन्तेऽस्मि 
गन्धवङिन्गश्रवणादस्य मन्तरस्योटत्तेनस्नाने विनियोगं कृतवन्तः इद्वर्तनस्य रूपलावप्छजन- 
कुप्वादूपखावण्यस्य चगन्धवेष्वधिकतया परिदृश्यमानत्वात्। अतो मयाऽपि विनियोगानु- 
सारेणेव “अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यातोऽयं मन्व: | १३॥ 

ॐ आपोदि० ॥ १४ ॥ ॐ योवः ॥ १५॥ ॐ तस्माऽअर० ॥ १६ ॥ 
भ ५ ड क अन्दवत्य पृजनीयदेवदेबत्यं च सिन्धुद्रीपदष्ठं गायत्रमिह देवतामात्रस्य षोडशो. 

पचारपूजने जद्धोदकस्नाने विनियुक्तमेतदक््यम् । तच सन्ध्याप्रकरणे व्यास्यातं तत्र ्रन्यम् । 
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इह तु विशिण्टंशमान्न प्रददयेते । तद्यथा हेः पूजनीय (अमुकदेव), आभिरद्धिस्वां स्नापयामि 
त्वच्च सात. सन्मां सुखं गमयेति वाक्यशेषः ॥ १४ १५ ॥ १६॥ 

ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उभरेयान्भवति नायमानः। तं धीरासः 

कवयऽउन्नयन्ति स्वाध्यो पनसा देवयन्तः ॥ १७॥ 

अयं मन्ब्ोऽग्रे समाव्तेनप्रकरणे व्याख्यास्यते । तत्रास्य मत्रस्यार्थो 
द्रषव्यः ॥ १७ ॥ | 

ॐ ब्रह्म यज्ञानं० | १८ ॥ 

ब्रह्मयज्ञजपे व्याख्यातोऽयं मन्त्रस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या ।॥ इह तु विरिष्टांरामात्रं 
विश्रूणोमि । प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तादिति सन्त्रिङ्गायज्ञोपवीतस्य प्रजापतिना सह समुत्प- 
ननस्वासप्रजापति( ब्रह्य )प्रतिपादकमन्त्रेणेव देवतामात्रस्य षोडशोपचारपूजने देवाथं यज्ञो- 
पवीततं दीयते। वाक्यवेरिष्ट-यज्चात्रेवं “एवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वदेवाः सर्वे छोकाः 
सवे प्राणाः सवं एत आत्मानः समप्पिताः''इति ( चरृह० २।५। > श्रतेः प्रजापतेः सर्वदेवमय- 
त्वापूज्यदेवं प्रत्युच्यते यत् हे पूजनीय ! ( अमरुकेदेव, ) यतः प्रजापति ब्रह्म )रूपत्वेन स्वया 
सह समुत्पन्नमिदं यज्ञोपवीतम् । अतस्तुभ्यमनेन मन्त्रेण यज्ञोपवीतं समप्पयामि व्वच्च यज्ञो- 
पीतं प्रतिगृह्य मां सुखं गमयेत्याशंसावाक्यार्थः ॥ १८] 

ॐ स्वां गन्धवाऽज॑खनंस्त्वामिन्रस्तां बृहस्पति ~> । 
त्वामोषधे सोमोराजां विद्रान्यक्ष्मादयुच्यत ॥ १९ ॥ 

वी ११ ¢+, (~ “ज्ञेयानि सवेगन्धानि गान्धबीणि चिचक्षणैःरिति विष्णुधम्मत्तिरीयवचनाञ्चन्दनस्य 
गन्धत्वेन गन्धवेदेवताकत्वं तदेवताकत्वचन्द्नप्रतिपादकत्वादस्य मन्त्रस्यापि 
गन्धवेदेवताकत्वं नियत्वेन वतैते पूथ्यदेवताकत्वसम्बन्धत्वेन पूर्यदेवताकत्वश्च नैमित्ति- 
कम् । अतो गन्धवेदेवस्यः पूज्यदे वदेवयश्चाुष्टुप्ठन्दस्कः प्रजापतिः, इह देवतामात्रस्य 
षोडशोपचारपूजने चन्दनदाने विनियुक्तोऽयं मन्त्रः । आयुर्वेदे मैपर्याणैवे यक््मरोगैषज्य. 
प्रकरणे “पञ्चाङ्गं चन्दनं देयं देयच्न सरलं तथेःऽति वचनात्काष्ठौषधीनां मध्ये चन्दनस्या- 
प्योपधित्वेन विधीयमानस्वादिह् चन्दनं प्रत्युच्यते । यत् हे ओषधे, ( चन्दनः ) गन्धर्वाः 
देवविशेपाः गन्धकामनया स्वामखनन् स्वकीयो पवने आरोपणा्थं खनितवन्तः । तथा हे 
ओषधेः (चन्दन,) इन्द्रः सवेदेवाधिपतिः सहखाक्षः बहस्पतिः इन्द्रपुरोहितः सुरण॒रुः, तावपि 
त्वामखनतामिति शेषः । गन्धक्ामनया स्वीयस्वीयोपवने आरोपरोपणार्थं खननं कृतवन्तौ । 
तथा हे ओषधे, ( चन्दन, ) सोमो राजा च त्वां विद्धान् त्वत्साम्यं जानन्सन् त्वाुपयुञ्य 
यक्ष्माद्सुच्यत महान्याधेः सकाश्चान्सुक्तोऽभवत् । हे ओषधे, ( चन्दन, ) एवं तद्रणवैरि- 
ष्ट्यं ज्ञातवाऽहमपि सोगन्ध्यप्रारासत्येन त्वां प्रतिगृह्य अनुरेपनाथं ( अञरुकदेवायं ) सम- 
प्पयासोति वाक्यशेषः । एवं चन्दनं परदयुक्षस्वा देवं प्रसुच्यते हे पूजनीय, ( अमुकदेव, ) 
एतचन्दनं त्वं गृहाण तेन चन्दनेनातुकिप्रः सन्मामपि सुखं गमयेस्यारसावास्यार्थः ।। १६॥ 
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ॐ अध््तमीभदनतहयवप्रियाऽअधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विपरा नविष्ठया म॒ती योजान्वनर ते हरी ॥ २०.॥ 

इह पूञ्यदेवदेवय प्रजापतिदृष्टा पङ्क. देवतामात्रस्य पूजने अक्षतदाने विनियुक्ता 
इयखरक् । अक्षतस्य व्रीहिसारमयत्वात् “व्रीदीन्यव।न्वा हविषी"'ति कात्यायनोक्तयेतो हविष 
वर्तते । अतोऽनेन मन्त्रेण देवपूजायामक्चतग्रदानं क्रियते । तच्र अक्षन्नमीमदन्तेत्यादि 
लप्तोपमानं वत्तते । तदग व्याख्यायां स्फुटीभविष्यति । इदानी विनियोगानुसारेण “अतिरि 
तमिति कारिकया हीनपदान्यष्याहय व्याख्यायते ॥ “दि परमैश्वर्ये इन्द तीति इन्द्रः 
तव्सम्बुद्धौ हे इन्द्र, परमेच्य्येयुक्त । पूजनीय, ( अुकदेवः ) ते तुभ्यमिदमक्षतं समप्पेया- 
मीति वाक्यशेषः । अतसवं मदत्तमक्षतम् अन्त्वा मुक्ता मां सुख गमयेत्याशसावास्याथः । 
तथा यावच्त्ां पूजयामि तावत् हरी हरिदरणो सखकीयौ अश्वौ योजा योज योजय 'रथव्यतिरिक्त- 
स्थनेः इति शेष.। अलु पश्चास्पूजासमाप्त्यनन्तर गमनाय रथे हरी हरिद्रणो अन्धो योजयिष्य- 
सीति रोष. । अक्षतं कथमहम्जीति चेत्तदुच्यते। “अक्षन्नमीमदन्तेति' हेपूजनीय ! (अधुकदेव }) 
यथा अक्षन् देवा इति देष. यथा पूवं देवा अक्षतं मक्चितवन्तस्तथात्वमपि इदानी सहत्त- 
मक्षतं भक्षयेत्यभिप्रायः । अपि च यथा च अमीमदन्त पं यथा देवा. वप्रा. सन्तो हृष्टाः 
सञ्जाता इयथः । तथा त्वमपि इदानीमात्मानं तप्पयित्वा हृष्टो मवेयभिप्रायः । किञ्च यथा 
च अवप्रिया अधूषत; भक्तिमावमवगम्य अवग्रियाः ‹ अवदहत्यन्ननामे??ति निघण्टु. । अवः 
अन्नं प्रियं येषां ते तथोक्ताः अन्न प्राप्य प्रीतियुक्ताः सन्त. स्वकीयं शिर. कम्पितवन्तस्तथा 
त्वमपि इदानीं मद्धक्तिभावमवगम्य मत्तोऽन्नं प्राप्य प्रीतियुक्तः सन् स्वकीयं शिर. कम्पयेत्य- 
भिप्रायः । अपि च यथा खभानवः स्वयं दीप्नियुक्ताः विप्राः मेधाविनश्च मूत्वा नविष्ठया 
नवतमया मती मस्या बुद्धया युक्ताः सन्तः अस्तोषत स्तुति कृतवन्त. । अहो सुस्वाद्रन्ं बहुल 
महो भक्तिश्रद्धादिकमिव्यभिधानं स्तुति., तदुक्तवन्त इयथ., तथा त्वमपि इदानीं स्वयं दीपः 
सन् मेधावी च भूवा अतिनूतनया बुद्धया संयुक्तः सन् सुस्वाु शोभनञ्चैतदश्चतं त्वया 
दत्तमियायभिधानेन मां प्रमोदयेत्यभिप्रायः। अदेलटंडि प्रथमपुरुपबहुबचने छ्सनोर्घस्लु" 
४ पस्छादेरोऽलुबन्धरोपे ''च््छलुडीः ति च्ल्यागमे "मन्त्रे घस इत्यादिना च्रेदुकि 
| गमहने"द्युपधारोपे “खरि चेः 'ति चरस्व “शासिवसी"ति षत्वे कषसंयोगेक्ष इति क्षत्वे 
“छदरडि"यडागमे “श्ोन्त- इति ह्च फारस्यान्तादेशो “इतश्चेणतीकारखोपे “संयो गान्तस्येणति 
तकारलोपे अक्षन्निति रूपं भवति । “मद् तृप्ियोगे" चुरादिरात्मनेपदी, इत्यस्माल्टुडि 
पथमपुस्भवहन चने । च्च्ट्डी' 'ति चल्यागमे ““गिश्री?ति च्छेश्वडदेरोऽनुबन्धररोपे 
। 0 ५ कृते “सन्वह्घुनी"ति सन्वद्धावात्सन्यतः' इलयभ्यासस्येखे 

रति दीघं । ह “ह्यन्तः? इति अस्यान्तादेरो अमीमदन्तेति 
न ६७ इयस्ाल्युडि भथमपुरषवहुवचने “च्टिद्धुीःति च्ल्यागमे 
नि । 1 । भादेाभयययोरि ति पते छुदछडिः त्यडागमे 

मतिद्दसव ृतीयकवचन सारसवादावो उयत्ययेन ुगाभावे, अधूषतेतिरूपं भवति । सुपां खगि' ति पूवेसवणदी्ें मतीतिरूपं भवति | “युजिर् योगे 
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इत्यस्मा्छोरि प्रथमपुरुषेकव चने ““छन्दस्युभययेः?ति राप आधंधातुकस्वा““प्णेरनिदीः'तिणिोपे 
रघृपधत्वासपुगन्तेति" गुणे “सेद्येपिचे""ति सेद्योदेरो “अतो हेरि"ति दरछपि “'द्रयचो 
ऽतस्तिडःः? इति दीघं योजेति रूपं भवति ॥ २०॥ 

ॐ” काण्डात्काण्डालरोहन्ती परुषपरूषस्परिं । 
एवा नो दूर्व परतन सृहसरेण शतेन च ॥२१॥ 

अग्निदृष्टा दूबीदेवत्या पूञ्यदेव देवतया चानुष्टुप् इह देवतामात्रस्य पूजने दृवोप्रदाने 
विनियुक्ता इयस्रक् । मूकेभूसंबद्धं पवं काण्ड भूम्यसंबद्धं पवं परः तदुभयस्य “नित्यवीप्सयो 
रिति वीप्साथं द्वित्वमित्यवगन्तव्यम्। मन्त्राथेश्चेवम् । तयथा हे दवं, काण्डात्काण्डात् प्रति 
काण्डात् प्रतिभूमिसंबद्धासवेणः सकारात् तथा परुपः परपः प्रतिपरुषः प्रतिभूम्यसंबद्धा- 
त्पवेणश्च सकारात् यथा त्वं परिसमन्तात् प्ररोहन्ती अङ्करवती वत्तंसे इति रोषः । एवा एवं 
हे दुव, स्वाङ्करविस्तारबत्सदहसखरेण शतेन च (सहसखरातशब्दावसङ्खयाथों) असंख्य: पुत्रपोत्र- 

नप््ादिभिर्नोऽस्मान्प्रतनु विस्तारयेत्यथः । ( एवेत्यव्ययमेवमित्यथं तस्य “निपातस्य चे” ति 
संहितायां दीर्घोऽवगन्तन्यः ) एवं दूवा सम्प्राथ्यं देवायाप्पेयति ! हे देव, तुभ्यं दुर्वा सम. 
प्पेयामि त्वस्रसादादियं दूबोऽस्मानपि प्रतनोस्वित्यारं सावाक्याथैः ।। २१॥ 

र ॥ * 1 
ॐ यत्पुरुष व्यद्धुरकतिधा व्यकल्पयन् । 

ुखङड्िमिस्यासीक्कि वृहू भिमृरू पाद्।ऽउच्येते ॥२२॥ 
नारायणपुरुषटृष्टठा पृञ्यपुरषदेवत्याऽनुष्टुप् इह पुरुषदे वतामात्नस्य पूजने पुष्पप्रदाने 

विनियुक्ताछगियम्। यच्छब्दस्य ¦ व्यदादीनामः?” इत्यत्वेऽमि यमिति पद् मवति तच्च वायुबीजं, 
वायोश्च-“'आकाशात्मा सवंकम्मों सवकामः सवेगन्धः सवरसः सवमिदममभ्यात्त ( छा 
३।१४।२ ): इति श्रते. ““गन्धवाहानिखाञ्युगाःः इत्यमिधानाच्च सवेगन्धवहत्वं स्पष्टतया 
प्रतीयते । अतो वैदिकसम्प्रदाये वैदिकाः बायुबीजस्य प्रकृत्यक्चरसामान्यविशिष्ेनानेन 

त्रेण देवतामान्रस्य पूजने पूजनीयदेवताये पुष्प ददति । न हि पुष्पं विना फलं भवति । 
अतो जगदुत्पत्तिविपयकोत्तररूपफरं कामयमानः पूजको जगदुत्पत्तिविषयक्रशचरूपपुष्पं 
प्रकटीद्कुवंन् स्वयमपि स्वामीष्टफरं कामयन् पूजनीयदेवतायं अनेन मन्त्रेण पुष्पं निवेदयति । 
('मथंनित्यः परीक्षेत केनविद्ुत्तिसामान्येनाविदययमाने सामान्येऽप्यक्षर सासान्यानिन्रेयादिः. 
ति यास्कोक्तरिह यदिति "यः" इति वायुबीजाक्षरसामान्येन पुष्पाथमुपलक्षयति । अतो मयाऽपि 
वित्रियोगानुसारेणेव (अतिरिक्तमिःःति कारिकया दीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्र. 
तथाहि हे अञ्रुकदेव, यत् अथौत् ध्यं” इति वायुबीजोपरुधितं सोगन्ध्यपुष्पं तुभ्यं सम 
प्पेयामीतिरोषः । स्वं च मां सुखं गमयेत्यारंसावाक्याथं । ( अस्य मन्त्रस्य प्रभाथवाचक 
त्वादथंविचारदज्ञायां “श्वीन वाक्ये निवेशयेदि”ति कारिकया यत्तच्छब्द्द्याध्याहारेणाय- 
मथः ) हे अमुकदेवः प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यत् यदा पुरुषं व्यदधुः आत्मयजनेच्छया 
यज्ञपुरुषत्वेन स्थापितवन्तस्तदा कतिधा व्यकल्पयन् ( प्रकारवचने धाप्रययः ) कतिभिः 
परकारैर्विविधं क्रृतवन्तः । पुनरपि तदथमेव प्रस्नः; तत् तदा अस्य ब्रद्माण्डदेहिनो विराट्. 



९४ भच्राथेचन्द्ोदयः। 

पुरुषस्य मुखं किमासीत्! कि बाहू कि च उरू आस्तामिति शेपः । तथा कि च पादो उच्यते 
पादावपि किमास्तामित्यथेः। तदानीं खष्टयारम्भसमये ब्राह्मणादानामसद्धाव दस्य पुरूपस्य 
कस्मादङ्कार्कि जातमिति विविदिषीयकोऽयं प्रस्नः । एते नाऽऽपमज्ञानीत्ुक्वं ध्वन्यते । एवमा- 
त्मज्ञनेच्छयोत्तररूपफटं कामयन् प्रशरूपं पुष्पं प्रकटयन् यत् “यं वायुबीजोपलक्ितं पुष्पं 
तुभ्यं निवेदयामि त्वश्चेतदुत्तररूपविज्ञानपफरप्रदानेन पदिकाष्मिकसखं मां गमयेति सम. 
स्मन्त्राथीमिप्रायः। एतदभिप्रायेणेवानेन मन्त्रेण देवेभ्यः पुष्पं समप्यंते इति भावः । यत्त 
तान्तिकाः “यं इति वायुबीजेन (यं वाय्वात्मने नमः धूपमाघ्रापयामीतिवाक्येन) देवता 
भ्यो ू पं निवेदयन्ति तन्निदानपररने त. एव शष्टन्या नास्माकं तत्समारोचनावसरः । बयन्तु 
समृयनयायिभिः साम्प्रदायिकेस्तत्तत्कम्मेु विनियुक्तानां मन्त्राणां व्याख्यातारम्तेपां पृ्बाचा- 
य्याणामाशयमनुस्व्य तदीयप्रयोगपद्धतीश्चानुसत्य तत्तत्कम्मसु विनियुक्तानां मन्त्राणां 
्रतिस्परति्रमाणतो व्याख्यां कृतवन्तोऽवरिष्टानाच्च मन्त्राणां व्याख्यां करिष्याम इत्यव 
गन्तन्यम् । २२॥ 

ॐ अरि भोगेःपस्यति वाहुञ्ज्यायां हेतिं परिवा्ध॑मानः | 
[३ # 9 टि | 

हस्तध्नोचिश्वां वयुनानि विवद्ान्पुमान्पुम © संपरिपातुव्विरवत --॥ २३॥ 

लिङ्गोक्तेदेवया पूउ्यदेबया च त्रिष्टुप्रनापतिदृ्ठा इह देवतामात्रस्य पूजनेङुङ्कुमदाने 
विनियुक्ता ऋगियम् “अपिरिक्तमि"'ति कारिकया हीनपदान्यध्याहटय व्याख्यायते मया । तथाहि 
दे पूजनीयः (अमुकदेव, ) तुभ्यं कुङ्कमं समप्पेयामीति वाक्यरोप. । त्वस्रसादात् दस्त्र हस्तं 
हन्ति प्रप्रोतीति हस्तत्नः कुङ्कमादिपदाथेः स हि खम्रहणावसरे ग्रहीतुः पुरुपस्य हस्ते परितः 
संछगति न च तथाऽन्यपदाथं स चायं हसन्न: ङद्कमपदाथः पुमांसं मां विन्धतः सर्वतः 
परिपातु परिरक्षतु । हस्तत्नः क्रिम्भूत' विश्वा “रेरछन्दसि बहुरमिःति गेरि प्रत्ययलक्षणेन 
सुमि उपधादीषे नरोपे च रूपं विश्वानि सर्वाणि बथुनानि (“वयुनं वेतेः कान्ति रज्ञा वेति 
यास्कक्तरिह वयुनशब्दः कान्तिवाचकस्तेन) प्रश्यानि अर्थायरास्तानि कमनीयानीति यावत्त 
मका्यांणीति भावः विद्धान् जानन् इदानी ्ुभावसर, सम्प्राप्रः अतो मयाऽपि सोभन 
करोव्यमित्यभिजानन्नित्यभिप्रायः । ( यतो हि ञ्ुमकारयष्वेव कुद्मप्रदानं टद्यते अत एव- मुच्यते च ) तथा पुमान् पुंस्वधम्मविशिष्टः। अतो विधवां प्रतिः अवीरदानन्यवहारो न 
रश्यते “धव इति मनुष्यनाम तद्ठियोगाष्धिधवेति यास्कोक्तेः। यो हस्तघ् भोगे स्वकीयाव- यै" स्वपरमाणुभिरित्यथैः, बाहं पर्येति बाहुपद्ं सुखाद्युपरक्षकं सवेसङ्गं शोभार्थं परि सवतोभावेन प्राप्रोति विवाहोपनयनादिश्ुमकार्ययेषु जनानां सुखाद्यवयतवेषु तस्य बुङ्कमादेः परस्परं पुरुषैः अधिप्यूमाणत्वात् । क इव प्यति अहिरिव यथाऽहिः सर्पो भोगैः फणावद्धि. स्वशिरोभिः शोभाथं मगवतः सदाशिवस्य बाहुं मरीवादङ्गच्र प्यति परिवेष्टयति तद्दि 
स्यथ. । स चायं हर्त. किम्भूतः व्यायाः हेति परिबाधमानः कामशषत्नोकसनारूपाया, 
धुभ्यायाः हेति सक्चन्दनवनिताविास्ादिभोगरूपां देतिमिषुं परिबाधमानः परितो निवा- रय्नित्यथः । छोकेऽपि टर्य्ते यथा प्रस्परसम्भोगेच्छाचतो, खीपृरुपयोरपि परस्पर ङ्क मादिदानेन कामशान्तिः तथेव परलोकचिन्तायासपि आत्मविजये कामरात्रोः पराजया- 



मन्ाथचन्द्रोदयः । ९ 

मिह देवपूजने देवाय छुङ्कुमादि द्रव्यं निवेद्यते । ङकमादिसमप्पणेन एेहिकायुष्मिककाम- 
शान्तिभेवतीति धिनियोगकत्तेः पूर्वाचाय्य्य महर्पैरयमाशयः ॥ २३॥ 

ॐ भूरसि धृव धूवन्तं भूष तं योऽस्मानधूवति तं भूव यं व॒यं धुवम । 
देवानांपसि वहितमु$ सलितमं प्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् । २४॥ 

लिङ्गोक्तदेवयः इह॒ देवतामात्रस्य पूजने धूपनिवेदने विनिथुक्तोऽयं यज्ञुमेन््ः 
'“अतिरिक्तमिः'ति कारिकया हीनपदान्यध्याह्यय व्याख्यायते मया । तथाहि तत्रादौ धूपगतोऽभि 
स्तूयते । हे धूपगताग्र, व्वं धूरसि (धृबेतिर्हिसाथस्तत" किप्रयय.) दहिसकोऽसीत्यथः । यतस्त्वं 
स्वभावत एव धूरसि अतः धूवन्तं हसन्तं पाप्मानं धूव विनारयेयथंः | किच्च हे धूपगताभ्र, यश्च 
राक्षसादिः पूजनविघ्रेन अस्मान् धूवेति हिंसितुं समुयुक्तोऽस्ति तमपि धूवं विनाशयेयथंः । 
अथवा यश्चास्मद्धिरोधी प्राकृतो मानुषः कथिच्छन्रुरस्मान् धूवंति अस्मदभीष्टविषयेषु विन्न- 
कारकत्वेन दिसत समुद्युक्तो भवति तमपि अस्मच्छघ्रुं धूवे विनाश्चयेत्यथः । अपि चदे 
धूपगताप्ने यं च आङस्यादिषरूपिणं प्राकृतं मानुषं वा वैरिणं वयं पूजकाः श्रूवामः दहिसितुं 
समुद्यताः स्मस्तमपि त्वं धूं विनाशयेयथः । एवं धूपगततमभि स्तुत्वा इदानी धूपद्रव्यं प्रति 
कथ्यते । हे धूपद्रव्य, त्वं देवानामसि देवसम्बन्धि भवसीत्यथ. । किभ्भूतं त्वं वहितमम् 
“वह् प्रापणे'"बहतीति वहि अतिशयेन वहि इति वहितसम् सौगन्ध्यस्मखस्यातिशयेन प्रापक- 
मित्यथेः तथा सितम “ष्णा चोचे" सरातीति ससि अतिशयेन सस्िइति ससितमम् 
अतिर्येन शुदधमित्यथः । ( सल्लितमभिदयत्र “आदगमहने""लखादिना किप्रत्यये छिड्द्धावल्वा- 
द्धित्वमभ्यासकायंच्छ, तथा ““घात्वादे.षः सःइति षकारस्य सकारः, “निमित्तापायेन नेमित्तिक- 
स्याप्यपायः इति परिभाषया ण फारस्य नक्रार् । ततोऽतिरयाथं तसप्मययोऽभूदिति बोद्ध- 
व्यम् । ) तथा पप्रितमं “भ्रा पूरणेःपूरयत्तीति पप्र अतिशयेन प्रि इति पप्रितमम् अतिदायेन 
सुगन्धिपूरितमिव्यथः । तथा जुष्टतमं “जुष प्रीतिसेवनयोः” जुषते इति जुष्टम् अतिशयेन 
जुष्टमिति जुष्टतमं देवानामतिशयेन प्रियभित्यथंः । वथा देवहूतमम् “हव्य स्पर्धायां शब्दे चः" 
देवान् हयतीति देवहू अतिश्चयेन देवहू इति देबहूतमं दे वानामतिशयेनाहाच; पृजकः पृजना- 
सपूबेमेवाग्नो धृपद्रव्य प्रक्षिपति ततो धूषधूमं दृष्टा धुपगन्धच्चाघ्ाय देवाः पूजनस्थानमागच्छ 
न्तीत्यभिप्रायेणेवमुक्तम् । एवं धूपद्रन्यं प्रद्युर्क्वेदानी देवं प्रत्युच्यते तत्र हीनपदाध्याहारेण 
घाक्ष्ययोजनाऽनुसन्धेया । हे अभ्रुकदैव, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्तुताग्नौ स्थितं स्तुतं धूपद्रव्यं 
तुभ्यं निवेदयामीति वाक्यश्चेष । तेन परितृष्टस््वं मां सखं गमयेत्यारंसावाक्याथः ॥ २४॥ 

ॐ च॒न्द्रमा मनसो जातधक्षोऽसू्यीऽजजायत । 
भरोज्रायुथं प्राणश प्ुखादभिर्जायत ॥२५॥ 

पुरपदेवत्याऽनुष्टुप् नारायणद््टा इह पुरपदेवतामात्रश्य पूजने दीपनिवेदने विनियुक्ता 
इयस्क् “अतिरिक्तसिःति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथाहि तच्र 
यदी पगतं स्यो तिस्तद्भगवतो ब्रह्मण एव तेज इति वन्तुमिच्छता पूजकेन एवसुच्यते। यत् चन्द्रमा 



९६ मन््ाथेचन्द्रोदयः । 

मनसो जातः बरह्मण्डदेहिनो विराट् पुरपस्य मनसः सकाशाचनद्रमाः जातः तथा चक्षोः चश्ुपः 
सकाशातसू््यैः अजायत सृच्ये उत्पन्नोऽमूदित्यथेः । तथा वायुः प्राणच्च शरोत्रात्कणीद् जायत । 
तथा मुखादग्निरजायत समुत्पननोऽम्ूदित्यथं। एतदभिप्रायेणेव भगवता श्रीकृष्णचन्द्रणाप्यक्त 

(“यदादिव्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यन्मनो तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥” 
इति । न हि भगवत्तेजोव्यतिरिक्तं किच्िदन्यत्तेजो दृरयते । अतो भवदीयं उयो तिरेव दीपत्वेन 
मवते निवेदयामि तेन तुष्टः सर्वतेजोमयो मवान्मां दीपवस्रकाशयत्वित्याशंसावास्याथः! 
अतोऽन्यत्रप्युक्तं '“साञ्यं च वर्तिसंयुक्त वह्विना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेश बेरोक्य 
तिभियपहम्ः' इति । यद्यपि दीपे त्खोक्यतिमिरापहत्वं न वर्तते तथाऽपि ब्रह्मतेजोमयेऽग्नौ 
्रेरोक्यतिभिरापहत्रस्य सद्धावत्वादनेन मन्त्रेण दीपो दीयते इति विनियोगछरतां महुर्पीणां 
साम्प्रदायिकानाच्चायसाशयः । अतो विनियोगानुसारेण मयेवं व्याख्याता इयस्क् ॥२५॥ 

९ + 6 ९ 

उ्नाभ्याऽभासीदन्तरिक्षह शीप्णों चौगेसम॑वत्तत । 
पद्धयाम्भूमिर्दिशरभोत्रात्तथां टो काँ २।ऽअकस्पयन् ॥२६॥ 

पुरषदेबयाऽनुष्टुप् नारायणदृ्टा इह पुरषदेवतामाचचस्य पूजने नेवे्यनिवेदने विनियुक्ता 
ऋशियम् ““अतिरिक्तमि"ति कारिकया दीनपदान्यध्याह्त्य व्याख्यायते मया । तथाहि नाभ्याः 
अन्तरिक्षमासीत्+अस्येव पुरुपस्येति रोपः । ब्रह्माण्डदेहस्य विराट् पुरंपस्य प्रजापते; यज्ञपुरुपस्य 
नाभे. सकाशादन्तरिक्षम् मासीत् सम्बमूवेलयथेः। तथा शीष्णंः शिरस्त. सकाशात् चौ: दयुरोकः 
समवत्तेत जायतेस्म। तथा पद्भयां भूमिः समवत्ततेति शेपः परमेश्वरस्य पादाभ्यां प्रथिवी समु. 
स्पननेयथः । तथा शरोत्रात्कर्णादिश्थ् अजायन्तेति सेषः समुत्पन्ना इत्यथः । तथा तेनोक्तेन 
विधिना छोकान् भूरादीन् प्रजापतेः सकाशादकल्पयन् कल्पितवन्त. फलदानोत्सुकाः काटा 
इति रोप. । काठेरेव एतत्सव सम्पादितमिलयथेः। नक्षत्ररोकान्निसत सोम्यममरतं भूमौ निपतितं, 
तदेव आदित्य स्वकिरणद्वारा गृहाति तदेवादियाद्ृष्टिर्पेण भूमौ समायाति, ततोऽन्नं भवति 
तदन्नमिद्ं नैवेद्यं भगवते ( अमुकदेवाय ) मया निवेदयते तननवेद्यं भुक्त्वा स परमेश्वरो मां 
सुखं गमयखिव्यारोंसावाक्याथः ॥२६।। 

उ्यारेफिनीयाऽभफुकाऽञपुष्पा यार पुष्पिणी. । 
बहस्पतिंभसुतास्तानों यृश्न्ते०दसः !\ २७॥ 
ओषधिदेवत्या पूञ्यदेवत्या च अथवपुत्रमिपग्ष्टा इह देवतामाचस्य पूजने कलट्रा- 

स्थापने च फटनिवेदने विनियुक्ता इयम्क् “अतिरिक्तमि""ति कौरिकया हीनपदान्यध्याहत्य 
भ्याख्यायते मया। तथाहि हे अमुकदेव ! एतलपूगीफल तुभ्यं मया निवेद्यते इति वाक्यरोपः । 
सत्रसादात् ताः सवां ओषधयो बृहस्पतिप्रसूता ब्रहस्पतिना प्रिता सत्यो नोऽस्मानंहसः 
पापाद्रोगरूपान्युचचन्त पृथक् छुञ्वन्त्वित्यथः । ताः का इत्येक्षायामच्यते । या ओपधयः 
फठिनीः कङिन्य" फर्वत्यः फलयुक्ता इत्यथः । याश्च अफलाः फररहिता- । याश्च अपुष्पाः 
पुष्परहिताः। याश्च पुष्पिणीः पुष्पिण्यः पुष्पसंयुक्ता इत्यर्थ; । ता. स्वा ओपधयस्त्वस्रसादा- 
द्स्मानोगरूपार्पापासपथक् छुवेन्त्विस्यमिप्राय. ॥२५॥ 
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ऊहिरण्य गर्भः सम॑वततैतत्र भूतस्य नातः पतिरेकऽभासीत् । 
स दाधार पृथिवीन्द्ामतेमां कस्म देवाय हविषां व्विषेम ॥२८॥ 
इयमूक् ब्रहमयज्ञजपे व्याख्याता तत्रास्या ऋचो व्याख्या द्र््या । यद्रेशिष्ट्यं तद्त् 

प्रतिपायते। “अश्वस्य वाऽआछग्धस्य रेतऽउदक्रामत्तत्सुवणठे० हिरण्यमभवद्यत्सुबणेठे० 
हिरण्यं ददत्यश्धमेव रेतसा समधेयती"ति ( बह. ) श्रुतेरिह देवपृजने देवाय प्रणासीयदक्ि. 
णासन हिरण्यमनेन मन्त्रेण निवेयते । हिरण्यं गमं ( अथौद्रभेमध्ये ) यस्य स हिरण्यगर्भ 
स्तदिङ्गश्रवणादस्या ऋचो हिरण्यनिवेदने विनियोगो याज्ञिके: कृतः । अदवमेव रेतसा सम- 
धेयतीति-अदनुते सवं जगदिलयरवः सर्वव्यापकः परमेदवरः, इह पूजनीय ( अमुक ) देव- 
विशेषः, तं रेतसा हिरण्येन समधंयति संर्धयतीति श्रुत्यथः । देवताथश्च द्श्चिणाद्ानं निय- 
त्वेन श्रुत्याभिहितं ““दक्षिणा श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यतेइति (श्च य० वे १९।३०) 
एतद्रेशिष्ट्य मिह दरितं मन्त्रास्तु बह्मयज्ञजपे द्रष्टव्यः ।२८।। 

ॐ इद2० दृविश्यजनंनम्मेऽअस्त् दश्॑वीरटे°सवेगणशस्वस्तयं । 
आत्मसनि प्रनासनिं पश्रसनिं रोकसन्यभय॒सनिं । 
अभ्िशयजां व॑हा मे करोत्वन्नं पयो रेतोंऽस्माघुं धत्त ॥ २९ ॥ 
पूञ्यदे वत्या यजमानाश्चीदंवत्या वा ज्यवस्ाना अष्टिःप्रजापतिरष्टा इह देवतामात्रस्य 

पूजने आरार्तिकनिवेदने विनियुक्ता इयमृक् ८“अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य 
व्याख्यायते । अश्र व्यूहेन पादपूत्तिरवगन्तज्या । हे अञुकदेवः, इदमारार्तिकं तुभ्यं मया निवेद्यते 
इति व क्यरोषः। त्वत्मरसादाच इदं हवि. “र दानादानयोः" हूयते दीयते इति हविः दीयमान- 
मिदमारास्तिकं मे मम स्वस्तये अत्रिनाशायास्तु भववित्यथेः। कीटा हविरित्यपेक्चायामुच्यते । 
प्रजननं प्रजनयतीति प्रजननं प्रजोत्पादकमिस्यथः । एतद्धिरोषणेन देवा्थमारार्चिंकनिवेदने 
निवेदयितुः प्रजोतपत्तिः फटे ध्वन्यते । पुनः कीदशं दशवीरं दरवीराः ज्वाङारूपाः यन्न तदश- 
वीरं बहुदीच्चिमत््वमनेन ध्वन्यते । पुनः कीटदा सवेगणं सवे गणा यस्मिन् तत्सवेगणम् , एतदारा- 
त्तिकं कामयमानाः सर्वेऽपि देवगणा अचर तिष्ठन्तीत्यसिप्रायेणेव आरार्तिकं दृष्टा सवेदेवगणा. 
गमनं बुध्वाऽऽरा्तिकसमये सवं जना उत्तिष्ठन्तीत्यवगन्तव्यम् । पुनः कीटशम् आत्मसनि 
आतमानं सनोत्ति ददातीत्यात्मसनि आत्मदम्। पुनः कीरं प्रजासनि प्रजां सनोतीति प्रजासनि 
परजाप्रदं तथा पञ्ुसनि पशून् सनोतीति पञुसनि पञप्रदमित्यथंः। तथा लोकसनि खोक सनो- 
तीति खोकसनि रोकदम् े हिकखप्रदमित्यथः । तथा अभयसनि अभयं स्वर्ग सनोति 
द्दातीत्यभयसनि स्वगंखोकप्रदमित्यथेः। “स्वर्गो वै लोकोऽभय % स्वगं एव रोकेऽन्ततः प्रति. 
तिष्ठती" ति शवतेः। एवं पूर्वोक्तः सवेंरेव विशेषणे: सवंकामफलप्रदत्वमाराचिकस्य सूचितं तत्सर्व- 
फां चारात्तिकनिवेदयितुः पूजकस्यानेनारारतिंकनिवेदनेन भवतीत्यपि प्रदर्दितम् । किच्च 
दे अमुकदेव, त्वल्मसादाद्भिः आरार्तिकस्थो वहिः मे मम प्रजां पुत्रादिसन्तति बहुलं करोतु । 
ुत्रपौत्परपौत्रनप्ादिभिधनसमृद्धया च प्रवृद्धां करोतित्यर्थः । कि बहुना हे अञुकदेव, 
स्मासु अन्नं व्रीह्यादिकं पयः दुग्धं रेतो चीय्यं रेतःप्वद्धैकं घृतं वा धत्त (तिङांतिङोभव- 
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न्तीति पाणिनिवचनान्मध्यमपुरुषेकवचनस्थाने बहुवचनं ) घेहि स्थापयेलथंः। सवेकामफर- 
प्राप्त्यभिप्रायेणेवानेनमन्त्रेणारारनिकं निवेद्यते? इव्येव गन्तव्यम् ॥ २९ ॥ 

ॐ यज्ञन यज्ञमिति पुष्पाञ्चलिः । मन्वाथेस्तगरेपुरषसूक्तव्याख्यायां दरषटन्य- 
सतत्रेवायं मन्बो व्याख्यास्यते ।॥ ३० ॥ 

ॐ नभो गणेभ्य इति प्रदक्षिणा क्रियते । अयं च मच्रः शतरुद्विये व्याख्या- 
स्यते । तत्रास्य व्यास्या द्रष्टव्या ॥ ३१ ॥ 

इति श्री दामोदरलमंश्ृते मन्त्रार्थचन्धोदयनाग्नि वेदमन्त्रभाप्ये नवमोऽ्यं 

पोडरोपचारपूजापरिच्छेद-. समाप । 
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अथ दल्नमयरिच्छेद मारम्भः । 
2 

(जवः षडङुलतराद्विवामल्वारम्खाः) 

तत्रादो सान्तिमन्बाः। 

ॐ गायत्री त्रिष्टुञ्जगत्यनुष्टप्पड्स्या सुह । 
ह्युष्णिहा कङुप्सचीभिं शम्यन्तु खा ॥ १॥ 

अथ चान्तिमन्रब्यास्या 

तत्रादौ रान्तिमन्त्रा व्याख्यायन्ते । गायत्रीति अश्वदेवस्या प्रजापतिदृषटोष्िक् इह रद्रा- 
भिषेकीयरान्तिमन्त्रजपे विनियुक्ता ऋगियम् । “आस्मानठ. रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रमरहमेव च । इन्द्रियाणि हयान्याहूरविंषया८०. स्तेषु गोचसानिः"ति 
(कर.य, बे क. ९।३।४। ) श्रतेरिहेन्द्रियगणस्य हयत्वं म्वा तत्र “असङ्कशखेण टटेन 
छिसेति श्रीमद्धगवद्वाक्यादिहासङ्गरूपस्यासेः प्रवेश्ाथं “दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या 
या च विद्येति ज्ञाताः (क्र य. वे. क. १।२।४) श्र॒तेरिह विद्यारूपाभिः सूचीभिः रुद्राभिषेक 
कम्मोनुषठाता पुरुपः सेन्द्रियस्यारवस्य विपयप्रवरृत्तिराहित्यसंस्कारं कतमिच्छन्निन्द्ियरूप 
मरवं प्रस्येवं वीति यत् हे अश्च; हे मदीयेन्रियगण;, गायत्री व्रिष्डुप् जगती अनुष्टुप् 
पड्कया सह ब्रहती उष्णिहा सह ककुप् एतानि छन्दांसि सूचीभिः ठा त्वां शम्यन्तु शाम्यति 
यंदप्युपशमाथस्तथापीह संसकरणाथं एव धातूनामनेकाथेत्वात् “शमामष्टानां दीवंः रय- 
नी! ति न दीर्घोऽत्र “वहुरं छन्दसी"? स्यनेन छन्दसि सवेचिधीनां वेकल्पिकस्वादिव्यवगन्त- 
व्यम् । गायरयादिन्दोऽधिष्ठात्यो देवताः सूचीभिः विद्याभिः ज्ञानक्रियाभिर्विचार शक्ति 
भिरसद्गराख्रासिपथाथं विपयप्रवृत्तिराहिपयेन संस्कारेण मदीयेन्द्रियरूपमरवं सस्व न्त्व 
व्याशं सावाक्याथः ॥ १॥ 

(= 1 | | 1 

ॐ“ द्विपदायाश्चतुषपद्ाखिपदा याश्र॒ षट्पदा । 

विच्छन्दायाश सच्छन्दा सचीभिं --शम्यन्त॒ त्वा ॥ २॥ 

अश्वे बत्याऽवुष्टुप्परजापतिदृष्टा इह रद्राभिषेकीयश्ान्तिमनच्रजपे विनियुक्ता ऋगियम्। 
हे अश्व; ष मदीयेन्द्रियगण, हिपदाः दे पदे यासां ताः दििपद्ाः, याश्चतुष्पदाः चत्वारि 
पदानि यासां ताश्चतुष्पदाः, त्रिपदा: त्रीणि पदानि यासां ताखिपदाः; याश्च पटपदाः पर 
पदानि यासां ताः षटपदाः) या विच्छन्दाः विगतं छन्दो याभ्यस्ता विच्छन्दाः छन्दोरक्चण 
रहिताः, याश्च सच्छन्दाः छन्दोभिः सदहिहाः सच्छन्दाः छन्दोरक्षणविरिषएटाः यारछन्दो 
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जातयः सन्तीतिरेषः । ताः सवः छन्दोजातयः सूचीभिः त्वा त्वां शम्यन्तु स्छुवन्तु । 
एतच्छन्दोजायधिष्ठान्रयो देवताः सूचीभिर्विद्याभिज्ञोनक्रियामि विंचारशक्तिभिरसङ्गशखासि- 
पथां विषयग्रवरृत्तिराहित्येन संसारेण सदीयेन्द्रियरूपमश्वं संस्छुवन्तवित्यासंसावाक्याथः।।२॥ 

& पृहानाम्नयो रेवत्यो च्विवाऽआशा परभूव॑रीः । 
मषीरविधुतो व्वाच-> सूचीभिं-- शम्यन्तु खा ॥ २॥ 

अग्वदेवलया प्रनापतिदृ्टा इह रुद्राभिषेकीयसान्तिमन्त्रजपे विनियुक्त खगियम् | 
हे अश्व, हे मदीयेन्द्रियगण; महानाम्न्यः महन्नाम यासां ता महानाम्न्यः शक्यः ऋचः, 
रेवत्यः ऋचः यादु ऋष्चु रेवतं साम गीयते ता एव रेवत्यः ऋच तथा प्रभूवरीः प्रभवन्ति 
सर्वभूतानि धारयितुं समथौ मवन्तीति प्रभूवय्येः सवप्राणिधारणसमर्थः विश्वाः आशाः 
सर्वा दिकः, मेषे भवा मेध्य इति प्राप्रे “वा छन्दसीति पूवेसवणेदीघेते मेधीः मेध्यः 
मेघोत्था विच्युतः, वाचः वेदलक्षृणाः अन्या जपि संस्कृताः देववाण्यश्च सूचीमिर्वियामिक्ञान- 
क्रिथाभिर्विचारशक्तिभिरितियावत् त्वा खां शम्यन्तु विषयप्रवृत्तिराहित्यसंस्कारेण संसछुवे- 
न्त्वसयथेः ॥ आशंसावाक्षयाथेरतुपूवेवदवगन्तव्यः। प्रभूवरीरियत्रपरपू््धवतेः “अन्येभ्योऽपि 
रर्यन्ते इतिवनिप् “ऋछननभ्योडीप्” इति डीप् “वनोरचे"ःति वनिपो नस्य रेफश्च बोध्यः! 
ततः प्रभूवरीशब्दासखथमाबहुवचने “वाछन्दसीति पूवंसवणेदीरचं प्रभूवरी रितिरूपमित्यनु- 
सन्धेयप् | ३ ॥। 

ॐ नायस्त॒ पलयो छोम् व्विचिन्वन्तु मनीषयां । 
देवानां पल्यो दिश ->सूचीभिं --कम्यन्तु तवा ।॥॥ 

अश्वदेवत्या प्रजापतिदृ्टा इह रुद्राभिषेकीयशान्तिमन्रजये विनियुक्ता ऋगियम् । 
शद्रा सुपणौ सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्र्यनश्न- 
जनन्यो अभिचाकशीति” ( अ० वे० मु ३।१।१।) श्रुतेः “‹ द्वाविमौ पुरुषौ ठोके क्षरा. 
क्षर एव च । क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते 1} इति श्रीमद्धमवद्टाक्याचचा- 
स्मिन् शरीरे पुरुषद्मयमस्तीयजुमीयते । तत्र “धवो भूत्वा देवं यजेदिति विशिष्टवाक्यानन 
स्मरणाद्भूतश्चद्धयादिदारा हंसः सोहमिति स्वात्मानं ब्रह्मरूपं भावयित्वा “इन्द्रियाणि हया, 
न्याहुरि'त्यादिश्रुतेः खेन्दरियगणमश्वत्वेन परिकल्प्य गायत्रीयादितिसभिक्छम्भिर्विषयप्रवृत्ति- 
राहित्यसंसकारेणेन्दरियगणं संसृत्ेदानीं जीवोपाध्यवच्छिन्नसथूलक्षरीराधिष्ठितम् “अङग्ठमात्र 
पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ( कृ० य० वे० २} १।१७। ); इत्यादिश्रतेः 
“पुरुषः सुखदुःखानां भक्ते हेतुरुच्यते? इत्यादिश्रीमद्धगव द्वाक्याचाज्ु मातरं सुखटुःख- 
भोक्तारं स्वासमप्रतिबिम्बभूतं जीवमेवाच्चत्वेन सम्भाव्य तं प्रति “देवो भूत्वा देवं यजेदि" 
सयुक्त देवभूतो याजको रद्राभिषेकानुष्ठानकन्ती पुरुषो वीति यत् हे अश, हे ्चमाञ्चमकम्म- 
फलोपभोकतपुरंष, हे जीवः नायं; प्यः, नरो बसिष्ठादयो मलुष्या ऋषयस्तेषामिमाः नार्यः 
तरसम्बन्धिन्यः पल्यः “यतत्तव्यं तदनया सहे''तिधरतेद॑म्पयोय्ञे सहा धिकारदशेनात् 



मच्ार्थचन्द्रोदयः। ९०१ 

यज्ञाः कम्भेषारुयित्यस्तदीयमाय्यी अशन्धत्यनुसूयायाः सक्तिविशेषा अस्माक खोकमाततरः 

ते तव छो मनीषया विचिन्वन्तु । छोमेति जातावेकवचनं “सुपां सुगिति विभक्तिरोपो वा 

छान्दसः। मनसः ईषा मनीषा तया मनीषया मनस इच्छया विचाय्य तव छोम छोमानि रोमा- 

णि विचिन्वन्तु ““लोमान्याधित्य पापानि यानि तिष्ठन्ति विग्रहे” इत्यादिस््रतेरछोमाश्चितानि 

पापानि विविच्य डोमकूपतः प्रथक्ुषेन्त्वियथेः । ठोमाशरितपापप्रथक्ररणे इह ऋषिपत्नीना- 

मतिपविन्नत्वामिधानात् नार्यः पल्य इत्युक्तम् । “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ती"ति श्रुतेरिह 

कम्म॑फरभोक्ता पुरष एवाग्शष्देनोच्यते । भथ पुषीलयादिना अदनुतेर्विंहितः कन्प्त्थयोऽत् 

अरनातेश्च बाहुककादवगन्तन्यः । किञ्च हे अश्व, हे श॒माद्चभकम्मफटोपभोक्तुपुरुषः हे जीव, 
देवानामिन्द्रादीनां पलन्यो दिश्चः प्राच्याद्याः सा त्वां राभ्यन्तु स †सारिकभोगविखासादि- 

विषयासक्तत्वराहित्येन संस्कारेण संस्छुवेन्त्वियथंः ॥ ४ ॥ 

# [क ‡ यु युऽ मिक © % 

ॐ रजता दरिंणीहसीसा युजो युज्यन्ते कम्मभि6 । 
4 1. [ } 

अदव॑स्य व्वाजिनस्त्ववि सिमर शम्यन्तु कम्यन्तीटं ॥ ५ ॥ 

अश्धदेवत्यानुष्ट्पजापतिदृष्टा इह सुद्राभिषेकीयशरान्तिमन्त्रजपे विनियुक्ता छगियम् । 
“नर्यः सूच्यो मवन्ति छोहमय्यो रजता हरिण्य. दिशो वै लोहमय्योऽवान्तरदिशो रजता 
उध्वीहरिण्यस्ताभिरेवैनं कल्पयन्ति ( शु य० वे० श० ना० १३।२।१०६। )› इति श्रुतेः 

रजता अवान्तरदिशः हरिणीः हरिण्यः उध्वीदिश्चः तथा सीसाः ठोहमय्यः प्राच्याद्या दिकः 
युजः युष्यन्ते इति युजः संयुक्ता एकीभूताः सूच्यः सूृचीरूपा दिशो विदिश उध्वादिरश्च तत्त- 
दधिष्ठात्र्यो देवताः कम्मंभिः अश्चदेहे सीमाकरणरक्षणेः क्रियाकलापः युज्यन्ते योगं पराग्रुबन्ति 
सीमाकरणयोभ्या भवन्तीयथंः । ता एव दिसो विदिश उध्वादिशश्च शम्यन्तीः “वाछन्व्- 
सीति पूर्व॑सवणेदीर्धः शम्यन्त्यः शामयन्त्यो 'वासनामितिरीष. अश्चरूपस्ये द्द्रियगणस्य 

संस्कारं कुर्वाणा इतियावत्, एवम्भूताः सदयो वाजिनः “वाज इत्यन्नामे?ति निघण्टुः, वाजोऽन्नं 

तच्च इह अदनीयं कम्म॑फलमस्यास्तीति वाजी जीवः “तयोरन्यः पिप्प स्वाद्रत्तीत्याद्याथवै- 
णिकश्रुतेः, तस्य वाजिनः स्वोपाजिवञ्चभाद्यभकम्मफटवतो जीवस्य वाज इति वेगनामेति 
वा वाजः वेगः सोऽस्यास्तीति वाजी जीवस्तस्य वाजिनः स्वकम्मफटोपभो गार्थमितस्ततो 
नानायोनिषु धावतः अश्वस्य अश्नाति अत्ति कम्मेफलानीति अश्वस्तस्य अश्वस्य ्यभाञ्चभक- 
मंफरोपभोगिनो जीवस्य त्वचि त्वगिति सर्वेन्द्रियोपलक्षकं तेन त्वगादिस्वंन्दरियेषु सिमाः 
'सिमाशब्दः सीमापय्यायः' सीमा रेखाः शम्यन्तु सम्यक् कुन्तु यजनानुष्ठानादिदेवकम्मंस 
प्रमादपरिहाराथं भोगप्रवृत्तिरादित्य विधित्सया विषयगतदोषानुसन्धानाय त्वगादिसरवे- 
न्द्रियेषु विदधस्िव्यसिप्रायः ! रेखाकरणं विना तद्विस्मरणत्वासम्भवादिह् रेखाकरणं तदनु- 
सन्धानाथमेव प्राथ्येते । यावच्च विषयेषु दोपानुसन्धानं न भवति तावच्च तत्र भोगप्रवृत्ति- 
रनिवा्थैव “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्सेव भूय एवाभि- 
वधते ।।'*इति मनृक्ते, एवं ययातिवाक्यं च श्रूयते यथाहि विष्णुपुराणे “यस़्थिव्यां व्रीहियवं 
हिरण्यं पदावः खियः । एकस्यापि न पय्यौप्रं तदियतिवरषं यजेत् |} तथा पूणं वषं मे 
विषयासक्तचेतसः । तथ्यनुदिनं तृष्णा यत्तेष्वेव हि जायते ।। अत एव “न जातु कामः 



१०२ मख्राथंचन्द्रौदयः । 

कामानामिश्त्यादि च ययातिनाऽप्युक्तम् । एतदिन्द्रियसंयमनादौ मजुनापि यदुक्तं तदिह 
प्रदरयैते। तद्यथा-“वुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां शोरादीन्यनुपूवंशः। कम्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाथ्वा- 
दीनि प्रचक्षते ।॥ एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् । यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः 
पञ्चको गणौ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषभृच्छत्यसंरायम् । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि 
नियच्छति ॥ न जातु कामः कामाना० । यश्चेतान्पाप्तुयात्सरवान्यश्चेतान्केवरोस्व्यजेत् । 
प्रापणात्सवैकामानां परित्यागो विर्िष्यते ॥ न तथेतानि राक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । विष 
येपु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नियश्चः।। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विग्रदुषट 
भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् | श्रुत्वा सृष्टा च दृषा च भुक्स्वाघ्रात्वा च यो नरः | 
न हृष्यति न ग्छायति स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ इन्द्रियाणां तु सवेषां ययक क्षरतीन्द्रियम् । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा रतेः पादादिवोदकम् ॥ वरोकृखेन्दरियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सवा- 
न्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ।। इति ।॥ रोकेऽपि दद्यते यथा कधित्पुरुपो यद्रस्तु- 
कदाचिदपि विस्मतु नेच्छति स एवं वक्ति यदिदं स्वजिहायां छिखितं मया तत्कदाचिद्पि 
न विस्मत्तेव्यं भवति । तद्वदिहाप्यवगन्तव्यम् | ५॥ 

ॐ सुहस्तोपाः सहन्दसञयाहत-- सहमा ऽऋष॑य सप्त दैव्या< । 
षां पन्थां मनु दद्य धीराऽभन्वाटेभिरे रथ्यो न र्मी ॥ ६ ॥ 
ऋषिदेवया ऋषिसृष्टप्रतिपादिका चरिष्टुप््रजापतिदृ्टा इह रद्राभिषेकीयशान्ति- 

मन्त्रजपे विनियुन्छ छऋगियम् । देव्याः देवस्य प्रजापतेः इमे देव्याः प्रजापतिप्राणाभिमा- 
निन: एवं भूताः सप्त ऋषयः भरद्राजकर्यपगोतमाच्रिवसिष्ठविन्ामित्रजमदमिसंज्ञकाः 
सप्रसंख्यका ऋषयः पूर्वेषां पूवंकारीनानां पूवेकल्पाधिकारिणां सप्तर्षीणां पन्थामनुदरय 
पन्थानमवलोक्य ““सूययोचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेमकल्पयदि"तिश्ुतेः पूवेकल्पीयसष्टिकम- 
मनुसंघाय अन्वाङेभिरे अन्वारभन्त सृष्टिमितिशेषः। छखष्स्यारम्भं कृतवन्तः ! पवेकल्पो- 
सपन्नैऋषिभिर्यथा सवं जगत्सृष्टं तथैव पूर्वोक्तास्ते सर्पोऽपि सर्वमिदं सष्टवन्त इयर्थः । 
कथमिव रदमीन् रथ्यो न । “दुमेदासो न सुरायामि्युपमार्थीय उपरिष्ठादुपचारस्तस्य येनो. 
पमिमीतेइति यास्कोक्तरिहापि नकार उपमां ततोऽयमर्थः । रदमीन् रथ्य इव र्थे साधुः 
रथ्यः सुन्द्रसारथियेथा इषटदेशपरप्त्यथं प्रथमं रर्मीन् प्रमहानाकमते स्पररति सजति वा 
तथा ते सप्तपयोऽप्यस्य जगतः उपादानकारणं निमित्तकारणच्न समवधाय जगदिदम् अन्वा- 
केभिरे रल्योरेक्यस्मरणात् अन्वारेमभिरे खष्टवन्तः तथैव तेऽपि सृष्टियज्ञं कृतवन्त इत्यर्थं. । 
सप्र छषयः किम्भूताः; सहस्तोमाः साम्नामात्रत्तिविरोपाः स्तोमाः तैः सहिताः सहस्तोमा 
स्तोमयुत्ता इत्यथः । तथा सहडन्दसः छन्दांसि गायत्यादीनि तैः सहिताः युत्त इत्यथः । 
सहछन्दस इयत्र तुगागमो न मवति, “ध्यस्यातिहायसदहेति नइति प्रातिख्ाख्यसूत्रेण 
निषेधात् । पुनः किम्भूताः सप्तछषयः आबतः (अत्रापिसदहशब्दोऽध्याह्तञ्यस्ततोऽयमथंः ) 
सहादत ( दहाघच्छब्देन कर्मोच्यते तेन ) सदावरृतः कम्मंसदिताः श्रद्धासत्यप्रधानानां 
कस्मणामनुष्ठातार इत्यथः । तथा सहध्रमाः प्रमाणं प्रमा तत्सहिताः प्रमाणपरीक्षका इत्यथः। 
तथा धीराः धीमन्तः बुद्धिमन्त इत्यथः । एवं भूता ये सप्रष॑यः सष्टियज्ञं कृतवन्तस्तानहं 
सप्र्धनिहावुष्ठानकम्मेणि सबिरोषमनुरमरामीत्यारंसाबाग्यार्थः ॥ ६ ॥ 



मच्राथंचन्द्रोदयः । १०३ 

ॐ पय ~> पृथिव्यां प्य॒ऽमोष॑पीषु पयों दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 
पय॑स्वतीः प्रदिशं -- सन्तु मद्यम् ॥ ७ ॥ 
पञ्ाम्रतस्नानप्रकरणे व्याख्यातोऽयं मन्त्रस्तच्ास्य व्याख्या द्रष्टव्या । विनियोगसेदेन 

यद्ररिष्ट्यं तावन्मात्रमिह प्रदरयते । हे सुद्र, यतोऽहं रुद्राभिषेककम्मानुष्ठाने प्रवत्तोऽस्मीति 
वाक्ष्यरोषः । अतो हे रुदर, त्वमपि मद्यं पयोधाः मदथ प्रथिव्यादिपु पयो धेहि मदथ पय 
स्थापयेयथेः । एतन्मन्त्रपाठेऽपि यजनीयदेवताप्रसादादनुएठातुरनुष्ठापयितुवी पयो भवतीति 
रिष्टाचारपरम्परयाऽयं मन्त्रः शान्तिमन्बजपेऽपि विनिथुक्तोऽस्तीतिबोद्धव्यम् । अन्यत्सव- 
मपि तच्रय व्याख्यावदिहाप्यवगन्तव्यम् । नहि तत्र किच्ित्पाथ्येक्यमस्ति! अतो न पून 
व्यख्यायतेऽयं मन्त्र. ॥ ५ ॥ 

ॐ स्व॒स्ति नृऽनद्र रद्ध शरवार्स्वसति न ~ पूषाविवुशववेदाः । 
स्वस्ति नस्ता्योऽअरिष्ने पिदैस्वस्तिनो बृहस्पतिदेधात् ॥८॥ 

इन्द्रपूपताक्षयबृहस्पतिदेवत्या प्रजापतिदृष्टा विराट्स्थाना इह रद्राभिषेकीयसान्तिसन्न 
जपे विनिय॒क्ता ऋगियम् । बद्धं महत् बहु श्रवः धनं यस्य स वृद्धश्रवा बहुधनः यद्वा बद्ध 
महत् श्रवः कीत्तियंस्य स वृद्धश्रवाः बहुकीत्तिः देवराट् तन्तु" पुरन्दरः नोऽस्मभ्यं स्वस्ति 
छषेमं कल्याणं दधातु ददास्विव्यथः । ८ दधाविति दधातेररि प्रथमपुरुषेकवष्ने रूपम् ; 
“'इधघाच धारणपोपणयोः ( ज्ञु उ० ) दानेऽप्येके, इत्युक्तदवादधातिरिह दानाथं एवेद- 
सुसन्धेयम् । ) तथा विदवं सवं वेदो धनं यस्य विदवं वेत्तीति वा विदववेदाः सवज्ञः सर्वं- 
धनो वा पषा द्वादश्चादिवयान्तगंतः सूस्यैविशेषः नोऽस्मभ्यं स्वस्ति क्षेमं कल्याणं दधातु 
ददातियथंः । तथा अरिष्टनेमिः “रिषति्हिसाथः' न रिष्टा अरिष्टा; अरिष्टा अनुपहिसिता 
नेभिदचक्रधाया यस्य स अरिष्टनेमिः अलुपहिसितचक्रधारः, अरिष्टा असुपहिसिता नेमि 
पक्षाख्लविरशेषो वा यस्य स अरिष्टनेमिः अनुपहतपक्षाख्ल., ताक्ष्यः रथो गरुडो वा नोऽस्मभ्यं 
स्वस्ति क्षेमं कल्याणं दधातु ददाव्विव्यथः । तथा बृहस्पतिः सुरपुरोहितो देवगुरु स च 
नोऽस्मभ्यं स्वस्ति क्षेमं कल्याणं दधातु ददाचित्यथंः । एतद्रद्राभिषेककम्मावुष्ठाने प्रवृत्ता 
नामस्मोकमिन्द्रादिब्रहस्पयन्ताः सवं देवाः क्षेमं कुवेन्त्वित्यारंसावाक्याथः |! ८ ॥ 

ॐ“ चिवष्णे। रराटमसि विष्णोहं इनष्वेस्थो च्िष्णोह स्यूरसि च्विष्णो 
धरबोऽसि । व्वेष्णवमसि चिष्णवे खा ॥ ९॥ 

देवपूजाप्रकरणे व्याख्यातोऽयं मन्त्रस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । इहं तु वेरिष्ट्यमातरं 
प्रदरयते । तद्यथा हे भगवन्, हे विष्णो, वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णस्तस्मे विष्णवे व्यापकाय 
तुभ्य नम इति वाक्यरेपः । तथा हे विष्णो त्वा त्वामिह रुद्राभिषेकानुष्ठानेऽहमवुस्मरामीति 
वाक्यरोषः । त्वामनुध्यायामीत्यथः । च्च मां संखं गमयेत्या्ंसावाक्याथः । यस्य विष्णो 
त्यापकस्य तव रराटमसि “असीति (तिडगं तिदो भवन्ती 'नि व्यत्ययेन रसटमस्ति र्डाट- 



१०४ मन्राथेचन्द्रोदयः । 

स्थानीयमस्तीय्थः, इदं चुरोकस्थानमितिशेषः । इत्यादि पूवबदिहाऽप्यवगन्त्यं शोषमन्य- 
त्समानम् । ९॥ 

ॐ अग्नि देवता वातं देवता चय्यों देवतां चन्द्रमा देवता व्यसवो दवतां 
द्रा देवत दित्या देवतां मरुतं देवता चिव देवा देवता ब्रहस्पति दवतन 
देवता वरुणे देवतां ॥ १० ॥ 

िङ्गोक्तदेवयानि इह रद्राभिषेकीयशान्तिमन््रजपे विनियुक्तानि। अग्न्यादिवस्- 
णान्ताः सवौ देवताः अस्मिन्नभिषेककम्मंणि अहमतुध्यायामीतिवा्यशेषः । ताः अग्न्यादि. 
वरुणान्ताः सवां देवताः अस्माकं क्षेमं कल्याणं विदधविदयाङंसावाक्याथः | १०] 

ॐ द्यौः शान्तिरित्यग्रे स्वस्तिवाचनप्रकरणे व्याख्यास्यते तत्रास्य मन्त्रस्य व्याख्या 
द्रष्टव्या । ॐ गणानन्त्वेति, ॐ अम्बे अम्बिके इति; पएतन्मन्त्रह्मयञ्च दे वपूजाप्रकरणे व्या. 
ख्यातं तत्र द्रव्यम् । ॐ श्रीश्च ते इत्ययं सन्त्रोऽग्रे उत्तरनारायणे व्याख्यास्यते तत्रास्य 
व्याख्या द्रष्टव्या । ॐ इमा रुद्रायेति शतरद्वियप्रकरणेऽग्रे व्याख्यास्यते तत्रास्य व्याख्या 
द्रष्टव्या । ॐ यतो यतः इति चाग्रे स्व स्िवाचनप्रकरणे व्याख्यास्यते तच्र मन्त्रार्थो 
द्रष्टव्यः ११९१।९२।१२?! १६॥ 

ॐ व्वि्वानि देव सवितहरितानि परा॑घुव । यद्धं तच्रऽमा॑व ॥ १७ ॥ 

सविव देवला गायत्री नारायणपुरुषद्ठा इह सद्राभिषेकीयशान्तिमन्त्रजपे विनिथुक्ता 
ऋगियम् । दीव्यतीति देवस्तत्सम्बुद्धौ हे देव, सुवति प्रेरयति स्वस्वव्यापारे जगदिदमिति 
सविता तत्सम्बोधने है सवितः, इति सम्बोधनदयं तथा हि हे देव, हे सवितः, विर्वानि 
सर्वाणि दुरितानि पापानि पराघुव पराक्षिप मत्तो दूरं नयेत्य्थः । यत् मद्रं कल्याणं 
तन्नोऽस्मान्परति आसुव क्षिप अस्मान््रापयेयथेः । दुरितनिरसनेन भद्रभापणेन चास्मान् 
सुखीह््वित्याशंसावाक्याथः | १७ ॥ 

इति रान्तिमन्त्रव्यास्या | 

अत परं षडद्दातरुद्रियमन्त्र व्यास्या ॥ 



मन््राथेचन्द्रौदयः । २०५९५ 

॥ 7. । नि 

ॐ” यल्नाग्र॑तो दूरमुदैति देवन्तदु सुतस्य तथव । 
1 - = 1 सलं 

दरङ्गमज्ज्योतिंषाज्ज्योतिरेकन्तन्मे. मन ~ शिवसङुल्पमस्त् ॥१॥ 

एवं शान्तिमन्रान्न्याख्याय यल्लाप्रत इति पड््चस्य शिवसङ्कल्पपुक्तस्य च्याख्यां चिघ्रू- 
भोमि । तथाहि यज्ञा्रत इति पड्च्छचस्य रिवसङ्कल्पऋषिश्िष्टुप्छन्दो मनो देवता रुद्रहृदय. 
जपे विनियोगः । स्नपनपक्षे रुद्रहदयस्लपने विनियोगः । होमपष्चे रुद्रहदयहोमे विनियोगः । 
एवं वाक्योहः कर्तव्यः । अथ मन्राथेस्तत्र “अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य 
व्याख्यायते सृक्तमिदं, तयथा सद्राभिषेककन्त वदति । तन्मे मनः रिवसङ्कल्पमस्तु स्दरभसा- 
दादिति शेषः। तत् मे मम मनः शिवसङ्कल्पं रिवः सान्तः कल्याणकारी सङ्कल्पः धमविप- 
यकोऽभिराषो यस्य तत् रिवसङ्क्पं श्रेयःसाधकं भवसवित्यथेः । मन्मनसि सदा धम॑परवृच्तिरे- 
वास्तु न कदाचिस्पापप्वृत्तिरितिभावः । काम्यकम्मौचुष्ठानपश्चे मदीयं सनोऽनुष्ठानसमये 
श्रीरंद्रभसादाद्धिपथान्तर्यापारयून्यमसुष्ठानसमाप्रदिनं यावत्सांसारिकविपयमोगविलासादि- 
यक्तवासनाकश्च मवत्वित्याशयः । निष्काम्यपक्षे तु मदीयं मनः सवदैव श्री रुद्रभसादान्िर्वि- 
षयं मवत्वित्यभिप्रायः । मनसो निर्विषयत्वेनैव मोक्षसिद्धेः सम्भवात् । तदुक्तं श्रत्या अथ. 
वैवेदस्य ब्रह्मबिन्दूपनिषदि यथाहि (मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयाः 
सक्तं मुक्तं निर्विषयं स्परतम् ॥ अतो निर्विपयस्यास्य मनसो मुक्तिरिप्यते । तस्मा्निर्विपयं नित्यं 
मनः काय्यं मुयुश्चणा 12 इति, अन्यत्राप्युक्तम् “मनो दहि द्विविधं प्रोक्तं शुदधञ्ाञ्चद्धमेव च । 
अयुद्धं कामसम्पकं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥।” इति, अतः सवतः प्रथमं सन.दुद्धि क्त्या, 
मनःञुद्धौ चित्तेकाथ्रतया कम्मेपरिसमाधौ सङ्कल्पसिद्धि-› सङ्कल्पसिद्धौ सुतरामेव कार्य्य- 
सिद्धिरितिहैतोः सङ्कल्पमात्रस्यान्ते सूक्तमिदं पल्यते च । तत्पन्ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु 
सङ्कल्पकम्मोधिष्ठात्रदेवप्रसादादितिशेषः। एतावदेव वाक्यं भिद्यते सवेमन्यत्समानमेव । तक्ति 
मन इयपेक्षायामुच्यते । यत् मनः जाग्रतः पुरुषस्य दरस॒देति दूरमुटच्छति चक्चुरादीन्द्रिया- 
पक्षया दूरगामीयथेः । नानाविषयेषु सच्वरतामिन्द्रियाणां सहकारित्वेन इतस्ततः सच्छरण 
शीरुतवादूरगन्दर इति भावः । वृक्षपवेताद्यवरोधसत्तवेऽपि यन्मदीयं मनो दूरं समुपैती- 
लयारायः । तथा यच्च मनः देवं दीव्यति प्रकाशते इति देवः विज्ञानात्मा तत्र भवं दैवं 
“मनसेवानुदरष्टव्यमेतदप्रमयं ध्रुवम् ।” इतिश्रुतेरात्ममाहकमियर्थः । तथा तदु “्यद्ःस्थाने 
व्ययेन तदिति उकारधार्थे” यच्च मनः सुप्तस्य पुंसः तथेव एति तथेव पुनरागच्छति 
यथागतमितिशेषः । स्वापकाङे यथा गतं तथेव सुपुप्यवस्थायां पुनरागच्छतीयथः । स्वपा 
वस्थापय्यन्तमिन्द्ियप्रसारो भोग्यविषयेपु दृस्यते । अतस्तदानी यथा विपयसम्बन्येन 
वहुविषयकं मनो भवति तथेव सुपुप्रो खल्पविषयकमपि भवति तदानी विपयेष्विन्द्रियाणां 
प्रसाराभावादिदयाशयः । तथा यच्च दूरङ्गमं दूरं गच्छतीति दूरङ्गमं अतर खद प्रत्ययः! 
यवहिताग्यवहितसाधारणत्वादिन्दरियाणां मध्ये दूरगन्त्र यन्मनः । यन्मदीयं मनोऽतीताना- 
गतवत्तमानसचिकरष्टविप्क्रष्टव्यवहिताव्यवदहितसवेपदा्थीनां भाहकमित्यथं; । तथा यच्च 
मनोज्योतिषां पदाथप्रकारकानां चक्षुरादीन्दरियाणां मध्ये एकमद्ितीयं ज्योतिः श्रकाशकः 
मवत्तकमिन्द्रियमुसख्यभित्यथः । मनसा प्रवत्तितान्येव चश्चुरादीन्द्रियाणि स्वस्वव्यापारेषु 
भवत्तन्ते । आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्दरियेणेन्दरियमर्थनेति न्यायोक्ते्मनःसम्बन्धमन्तरा 
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तेषां विपयेष्वप्रवृत्तेः । एतां यन्मदीयं मनस्तत् श्रीरद्रभसादात शिवसङ्करप रान्तसङ्कलप- 

मस्तु दुवीस्नारहितं सत धाम्मिकविपयकं भववित्याशंसावाक्याथ" । मन्मनसि सदा 
धर्म॑वासनैव परिम्पुरतु न कदाचित्पापवासनेप्यारयः ॥ १॥ 

„ येन करमोष्य॒पसो मनीषिणे यु्ञे कृण्वन्ति व्विदथपु पीरा ! 
यदप य॒क्षमन्त८ प्रजानां तन्मे मन-- शिषस॑डूल्पमस्तु || २॥ 

ऋष्यादिकन्तु पूवंकण्डिकायामेवोक्तम् । इह तु व्याख्यामाचं प्रदर्य॑ते । तद्यथा तन्मे 
मम मनः शिवसङ्कल्पमस्त॒ शन्तसङ्कल्पे भववित्यथः, श्रीरद्रमसादादितिरेप. । तक्कि 
मन इत्यपेक्षाया्रुच्यते येन मनसा सता धीय. धीमन्तः बुद्धिमन्तः अपसः ^अप इति 
कमनामेति निषण्टुः अपो विद्यते येपां ते अपस्विनः कमेवन्त.सदा कर्मनिष्ठाः सनीपिणो 
मेधाविनो विद्वांसः विदथेषु वियन्ते ज्ञायन्ते तानि विदथानि तेषु विदथेषु ज्ञसंबन्धिनां 
हविरादिपदाथौनां ज्ञानेषु सत्सु यज्ञे यजनकमेणि कमणि परण्वन्ति छुवेन्तीव्यथे. । 
सर्वेषां मनःसास्थ्ये सति ज्ञानोपर्भ्धेः कम्म॑प्वृत्तश्च दशनात् मनः स्वास्थ्यं विना 
केषाश्चिदपि ज्ञानं कम॑प्रवत्तिश्च न संभवतीति सकललोकवेदप्रसिद्धिजेनानुभवसिद्धिश्च 
रष्िपथमायातीस्याशयः । अतश्च (“स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सश्चरन्ती?ति रिष्टा अपि समामन- 
न्ति । तथा यच्च मनः पूवे न विद्यते पू्वमिन्दरियं यस्मात्तदपूर्वम् “उद्र वहत्मनभ्रैव मनः 
सदसदात्मकम् । मनसश्चाप्यहङ्कारमसिमन्तारमीश्रम् । महान्तमेव चात्मानं सवाणि चरिगु- 
णानि च ] चिपयाणां परहीतृणि रानैः पञ्चेन्द्रियाणि च । इति मनूक्तन्चोकाभ्यामिन्दरियेभ्यः 
पूवं मनसः सष्िप्रतिपादनाच्चघषुरादीन्दरियेभ्यः प्रागुत्यननमिति मावः । यश्च॒ मनः यक्षं यष्ट 
रुक्तमित्यथः । तथा यच्च मनः प्रजानां प्रजायन्ते इति प्रजास्तासां प्रजानां प्राणिमात्राणामन्त- 
मध्ये स्थितमितिरोपः । इतरेन्द्रियाणि बहिःठानि मनस्तवन्तरिन्द्रियमियथः । तत् तादृशे मे 
मनः रिवसङ्कल्पमस्तु शान्तसङ्कल्पं भवखिय्थः । धीरविंद्ते येषाँ ते धीरा इत्यन्न रो मत्व- 
थीयः। दधते श्रुतमथेमिति धीराः, ददति विद्याः शिप्येभ्यस्ते धीरा इति वा तत्र दधाते. 
दातेवौ हलो व्यत्ययेन “सुसूधागविभ्यः अन् इतिकरन्य्रययः, धुमास्थागापा ० इतीसवं च 
बोध्यम् । अथवा ¶धियमीरयन्तीतति धीराः, अत्र च धीराब्दोपपदादीरयतेः “कर्मण्यणु? 
इत्यण् परत्ययोऽतुसन्धेयः । पूवेनतु यास्कमतेनोक्तमिह तु क्षीरस्वामिमतेनाभिदितभियवगन्त- 
व्यम् । अपस इलन्र “अस्मायामेधास्रजो चिनिःइति विन््रव्ययः “विन्मतोटंक्” इतीष्ठा 
भविऽपि छान्दसो विनो छगवगन्तव्यः। विदथेषु इत्यत्र ^सदिविदिभ्यां डि तइति 
वततेोणादिकोऽथ प्रयये डित्वाद्ुणाभावश्च । प्रययोदात्ततवेन मध्योदात्तं पदं 'प्रययः पर 
आचुदात्त्च ̀  इति पाणिन्युक्तेः । करोतेः प्रथमपुरुपवहुवचने “्यत्ययो बहुलम्?"इति 

: सन्प्रत्ययः “ज्नित्यादिर्नित्यम्” इत्यादुदात्तववे प्राप्रे छरत्तद्धितेति 
प्रातिपदिकत्वात् (प्रातिपदिकं फट्” “फिपोऽन्त उदात्तःइति यक्षमि्यस्यान्तोद)त्तता 
भवतीयवगन्तन्यम् ॥ २॥ 
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ॐ यत््गानपुतचेतो धरति यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रन । 
ध स। = = । [ 

यस्मान्नञते किञ्चन कमे क्रियते तन्प मन ~ शिवसङ्वपमस्तु ॥२॥ 
तत् मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शान्तसङ्कल्पं भवत्वित्यथः, श्रीरुद्रभसादादितिशेपः। 

तत् किं मन इटयपेक्षायामुच्यते यत् मनः प्रज्ञानं प्रकर्षेण ज्ञायते येन तसज्ञानं प्रश्ष्टज्ञान- 
जनकमित्यथंः । उत राष्दोऽप्यथं । उत अपि च यन्मनः चेतः चेतयति सम्यक् ज्ञापयतीति 
चेतः सामान्यविरोषज्ञानजनकमिप्यर्थः । तथा यच्च मनः धृतिः ैय्यसवरूपमित्यर्थः मनस्येव 
धैयोत्पन्तेमेनसि धैयेमुपचर्यते 1 तथा 'प्रजास्यात्सन्ततो जने इत्यभिधानदरोनासजाघ 
जनेषु अन्तमध्ये वत्त॑मानं सत् यन्मनः ज्योतिः सर्वेन्द्रियाणां प्रवत्तेकमित्यथंः । “अयोतिषां 
ज्योतिः; अन्तः प्रजानामिति पूवेमुक्तत्वादिह पुनरभिधानमादरातिशयद्योतनाथम् । 
“अभ्यासे भू्यासमथं मन्यन्ते इति यास्कोक्तः । तथा यच्च मनः अग्रतम् आत्मरूपत्वादवि- 
नरवरमिव्यथंः । तथा यस्माच्च मनसः ऋते यन्मनो विना किञ्चन ८ चन राब्दोऽप्यथे ) 
किमपि कर्मन क्रियते कैश्चिदपि नरैरितिसेषः । प्राणिमात्रस्य मनःपूवेककमंमान्नपरवुत्तिमच्व 
सद्धावस्वान्मनःस्वास्थ्यं विना कमौभावाच् सवप्राणिनां प्रवत्तकं यन्मन इलयथं. । तन्मे सनः 
रिवसङ्कल्पमस्त॒ । तन्मदीयं मनो दुबांसनारहितं सब्धार्मिकविपयकं भवत्विदयाशंसावा- 
क्याथंः । प्रज्ञानमियत्र “ज्ञा अवबोधने” इत्यस्मात् “करणाधिकरणयोश्चेःःति करणे ल्युट् 
प्रत्ययः । चेत इत्यत्र “चिती संज्ञानेःः इत्यस्मात्. ण्यन्तादसुन्प्रत्यय. । “अन्यारादितरर्तैःः 
इत्यादिना यस्मादिति ऋते योगे पच्मी | २॥ 

क क, ७ 9 $ [क कत् ९} येनेदं भृतं शुनं भविष्यत्परिशरहीतम्मृतेन् सवम् । 
येन यत्तस्तायते सपरहता तन्मे मनं ~ सिवसडूल्पमस्तु ॥४॥ 

तत् मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु श्रीरद्रप्रसाद्ादितिशेपः । तत्कि मन दत्यपेश्चायामुच्यते 
अमृतेन अविनरबरेणं आत्मरूपत्वान्मुक्तिपय्यन्तस्थायिना येन मनसा इदं प्रत्यक्षं यथा 
स्यात्तथा भूतं भूतकाटीनं, तथा सुवनं भवतीति सुवनं ( मतेः क्युट्प्रव्ययः ) व्त॑मान- 
कारीनं, तथा भविष्यत् भविष्यतीति भविष्यत् (““खट. सद्धेः"ति मवतेलैर. स्थाने शातरप्रत्यय. 
'“तो सदि"तिपाणिन्युक्तेः ) मविष्यत्कारीनं, सव ॥ प्रत्यक्षाप्रव्यक्षृवस्तुजातं परिगरहीतं परि 
सवतो भावेन ज्ञातमियथेः । “स वा अयमात्मा ब्रह्मविज्ञानमयो मनोमयः (ह ४।४।९५]) 
इत्यादिश्रुतेः मनस आत्महपत्वाद विनश्वरत्वं स्पष्टतया प्रतीयते । अतोऽविनश्वरत्वान्मन 
एव भूतभविष्यद्तंमानकार्षु विद्यमानं सत्काख््रयसम्बन्धि म्रत्यक्षाप्रतयक्षवस्तुजातं परि- 
गृह्णाति । श्रोत्रादीन्द्रियाणि तु प्रत्यक्षमेव वस्तु परिगृहन्ति न स्वप्रत्यक्षं, कालान्तरे नरयन्ति 
च तानीन्द्रियाणि । अतशचष्ठरादीन्द्रियपेक्षया मनोवैरिष्ठयं शरुयाऽभ्युक्तं “येनेदं भूतं सुषनं 
मविष्यत्परिगरहीतमम्रतेन सवम्” इति । येन च मनसा सप्रहोता यज्ञः सप्रटोतारो देवा- 
नामाहातारो होमकन्तोर होतरमेत्रावरुणादयो यत्र स सप्तदोता अथिष्टोमाख्यो ्यागस्तायते 
विस्ताय्य॑त इ्यथः । ^तनोतेयेकी"ति पाणिनीयसूतरेणाकारः । अभरषटोम एव सप्तरोतारो 
भवन्तीति प्रसिद्धः । येन मनसाऽभरिष्टोमो यज्ञ. सम्पाद्यत इत्यायः । तन्मे मनः शिवसङ्क- 



१०८ मन्राथंचन्द्रोदयः। 

ल्पमस्तिति पूववत् दुबीसनादिसहिव्येन मदीयं मनो धम्मविषयकं मवत्िदयारंसा- 
वाक्याथेः | ४॥ 

यस्मिनुचसाम् यजुषि यस्सिन्मतिंषटिता रथनाभाकिवाराः 
यस्िंधित्त$ सवेमोत' प्रजानां तन्परे मन ~ शिवस डल्पमस्तु ।॥५॥ 
तत् मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शन्तव्यापारं भवतु श्रीरुद्रभसादादितिरोपः । तकि 

भन इत्यपेश्षायामुच्यते। यस्मिन् मनसि ऋचः प्रतिष्ठिताः समाश्रिताः भवन्तीति रोपः! तथा 
यस्मिन् मनसि साम ( सुरणा सु्धगिति प्रथमाबहुवचनस्य टुक् ) सामानि प्रतिष्ठितानि 
भवन्तीति शेषः। तथा यस्मिन् मनसि यजूषि प्रतिष्ठितानि भवन्तीति रोपः, यस्मिन्मनसि 
ऋश्वेदसामवेदयजुवेदाः समाश्रिता भवन्तीत्यथः । मनस एव स्वास्थ्ये सति वेदत्रयी 
स्त्तमनसिशब्द मात्रस्य प्रतिष्ठितत्वमनेन ध्वन्यते । अतः सामवेदीय छान्दोग्योपनिषदि 
मनस एव खास्थ्ये सति वेदोच्ारणशक्तिः प्रतिपादिता । तथा हि "अन्नमरितं बेधा विधी. 
यते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः-अन्नमयं हि 
सोम्य मनः” इत्यादि छान्दोग्ये दरष्टन्यम् 1 मनसि ऋगादयो वेदाः प्रतिष्ठिता इत्युक्तं चिन्तु 
कथं प्रतिष्ठिता इत्यपेक्षायां तच्र दृष्टान्त उच्यते । रथनाभौ आरा इव यथा रथनाभौ रथ- 
चक्रमध्ये आराः प्रतिष्ठितास्तथेव स्वंमपि शब्दजारं मनसि प्रतिष्ठितं भवति (आरा इव 
रथनाभौ संहता यन्न सवेमिति श्रुतेः । किच्च यस्मिन्मनसि प्रजानां प्रजायन्ते इति प्रजा; 
ाणिनः तेषां सव चिन्त “सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः” ^नि्चयात्मकं चित्तम् इत्याद्युक्त 
चित्तं निश्चयात्मकं सवेपदाथविषयि ज्ञानम् ओतं प्रोतं निक्षि्रं तन्तुसन्ततिः पटे इवेति 
वाक्यशेषः । तन्तुसन्ततियंथा पटे निहिता भवति तथेव प्रजानां स्वमेव ज्ञानं यस्मिन्म- 
नसि निहितमित्यथः । मनस एव ्वाश्थ्ये ज्ञानोत्पत्तिमंनोवैपम्ये च ज्ञानाभाव इत्याशयः | 
तन्मे मम॒ मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॒दुवौसनारदितं सत् धर्मविषयकं शान्तन्यापारं 
भववित्यथः | ५॥] 

गुषारयिरवानिव् यन्मनप्यामेनीयतेऽभीशमि्निन॑ऽव | 
ह्यतिषे यदजिरं जविष्ठं तन्म मनं -. रिवसंडुल्पमस्तु ।६॥ 
तत् मे मम मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शान्तव्यापारं भवतु श्रीरृद्रप्रसादादितिशेपः। 

तत्कि मन इत्यपक्षायासुच्यते । यत् मनः मनुष्यान् नरान् नेनीयते अत्यथमितस्ततो नयति ( नयतेः क्रियासमभिहारे यड् । ) सनुष्यप्रहणं प्राणिमानोपलक्षकं यतो मनसा प्रेरिता एव पाणिनः सवव्यवहारेपु प्रत्तन्ते अत एवञुक्तमित्यर्थः । तत्र दृष्ान्तदटयं प्रवस्ते तयथा खुषारथरःधानिव करायेति शोषः । शोभनः सारथिः सुषारथिः शोमनो यन्ता यथा कराया अग्चान् नेनीयते इतस्ततोऽान् धावयन् स्वामिमतप्रदशं प्रति गन्तुममिगप्रवतैयति तथेव मनोऽपि अश्वस्थानिनः स्वप्राणिनो नानाज्यवहारेषु वासनारूपया कशया इतस्ततो धावयत् स्वाभिमतप्रदेश्षस्थानीयपदाथं प्रति प्रवर्तंयतीत्याशयः । अपि च अभीश्ुमिर्वाजिन इव, यथा सुसारथिः शोभनोऽशवाहकः अभी्चुभिः प्रग्रहः सुखस्थितकविकास्यरल्लविरेषेः वाजिनः 
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वेगवतोऽखवान्नेनीयत इत्यनुषङ्गः, रदिमभिर्नियच्छतीत्यथं. । तथेव मनोऽपि यत्र नियन्तु- 
मिच्छति तत्रैव प्रवत्तेयति नियच्छति च नरानित्याश्चयः। एतदुपमाद्रयं तत्र प्रथमया 
प्रव॑त्तनं द्वितीयया नियमनमभिहितम् । तथा यच्च मनः हसखरतिठं हदि प्रतिष्ठा स्थितियंस्य 
तत् हस्रतिष्ठं हेव मन उपलभ्यते, “यज्ज्योतिषां ज्योतिरितिश्रुतेहयवस्थानं मनसोऽ- 
भिगम्यते तस्मात् हृस्रतिष्ठं हृदयावस्थितं यन्मन इयथः । यञ्च मनः अनिर जरारदहितं 
बाल्ययौवनस्थविरेषु मनसस्तदवस्थतवात् । अत उक्तं केनचित् “दिर: शुं चश्चुस्तिमिर- 
पटेरावबतमहो विशीणौ दन्ताङिः श्रवणरहितं कणयुगलम् । वपुः कुब्जीमूतं गतिरपि उनै- 
य्टिशरणा मनो मे निरं तदपि न विपयेभ्यः सप्हयति ॥ इति । तथा यच्च मनः जविष्ठं 
जबोऽस्यास्तीति जववत् अतिरायेन जववदिति जविष्ठं ( “विन्मतोद्ुगि”त्ति इनि परे 
मतोंक् ) अतिशयेन जववत् वेगवदिवलयथः । न वै बाताक्किञ्नाश्षीयोऽस्ति न मनसः 
किञ्चनाशीयोऽस्ती"ति श्रुतेः । यदीदरं मदीयं मनस्तन्मे मनः रिवसङ्कल्पमस्तु शान्तव्यापारं 
भवस्विय्थैः । एवं षड़ऋचं रिवसङ्कल्पसृक्तं व्याख्याय इदानीं पोडशचंस्य पुरुषसूक्तस्याथः 
विवृणोमि । & | 

ॐ स॒दसशीषां पुरुषटसदखाक्ष?स॒ दस्चपात् । 
स॒भूपिंहसुवेतरपतवास्यतिष्ठदशाङ्कटम् ।।१॥ 

सदसखरशीर्षेयादिपोडरचस्य नारायण्पिरा्यानां पञ्चदशचानामनेष्टष्डन्दोऽन्याया. 
खिष्टुष्डन्द. पुरुषो देवता रुद्रकषिरोजपे विनियोगः स्रपनपक्षे रुद्रशिरःसपने विनियोगः । 
होमपक्षे द्रशिरोहोमे विनियोगः । एवं वाक्योहेन बिनियोगोऽनुसन्धेय. । मन्रार्थस्तवेवं तत्र 
मन्त्रेऽस्मिनुत्तराधं स इति तच्छब्दश्रवणात्पूवीधं यच्छब्दोऽध्याहन्तंव्यः यत्तदोर्नित्यसम्बन्ध- 
त्वात्, तथा हि योऽयं विज्ञानमयः पुरषो “यस्मात्परं नापरमस्ति किल्िद्यस्मान्नाणीयो न 
ज्यायोऽस्ति कथित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि ति्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सर्वम् | ( क° य० 
वे० ते० उे० २।८ ॥)" “समाने वृक्षे पुरषो निमग्नोऽनीशया शोचति गाह्यमानः। जुष्टं यदा 
परयव्यन्यमीश्चमस्य महिमानमितिवीतरोकः ॥ यदा पद्यः पदयते सक्मवर्णं कन्तीरमीशं 
पुरषं ब्रह्मयोनिम् 1 तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ( अ० वेऽ 
मु०३।१।२।३।)* “एकमेवाद्वितीयं जह्य नेह नानास्ति किञ्चन । वासुदेवः परं 
ब्रह्म विराट् पुरुष इत्यसौ ( तेति० २।६।) “स ह्या स रिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः 
परमः स्वराट् । स एव विष्णुः स प्राणः स काङाग्निः स चन्द्रमाः।॥ स एव सर्व 
यद्भूतं यच्च भाग्यं सनातनम्। ज्ञात्वा तं मृद्युमत्येति नान्यः पन्था विञुक्तये । अ० 
वे० कै° १।८। ९ । )” “स्वयं ह्या स्वयं विष्णुः स्वयभिन्द्रः स्वयं शिवः । स्वयं विरवमिदं 
सवं स्वस्मादन्यन्न करिच्चन ॥ ( बरह० १।४। १1) इयादिश्रुतिषु प्रसिद्धो यः पुरुषोऽ- 
व्यक्तमहदादिविलक्षणग्चेतनः, अष्टाभिधीतुभिः पूर्यते इति पूः शरीरं बुद्धिवी तत्रासौ 
विषयोपलम्भाथं सीदतीति पुरिषादः सन् पुरुष इत्युच्यते अथवा पुरि शेते विद्ैषेणास्ते 
इति पुरिशयः सन् पुरुप इत्युच्यते । पूरयतेबा “तेनेदं पूणं पुरुषेण सवेमिति श्रुतेः 
पू्णेमनेन पुरुषेण सबेगतत्वाज्जगदिति पुरुषः । '"पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिग्रसये"ति 
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यास्कोक्ते पुरुपः सबोन्तयामी सवेधीसाक्षी पुरुप इत्युच्यते ।॥ ¢पु पाङनपूरणयो.” जुहो 
त्यादिः परस्मैपदी, इध्यस्मात् “पुर. छुपन्” इतिं सूतरेणौणादिकङ्पन्प्रत्यये “उदो यपूवेस्ये" 
सुते तस्य च “उरण् रपरः” इति रपरत्वे पुरुष इति सिद्धयति ।। एवं पिपत्तिं पारयति 
सवेमिति पुरुषः, पिपर्ति पूरयति सवेकामानिति पुरुपः; पूणेमनेन पुरुपेण सवेभिदमिति 
पुरषः, पुरि सीदतीति पुरषादः सन् पुरुपः पुरि शेते इति पुरिशयः सन् पुरुपः--इति पुरुप. 
शब्दाथः । ततोऽयमथे. । “तत्सष्टरा तदेवानुप्राविशत्” इतिश्रतेः पुरुपः सवानुप्रविष्टो विज्ञा- 
नवनानन्दमयो ब्रह्मविष्णुरद्रादिस्वरूप. सर्वाधिपः सवेकामपूरकः सवान्तयामी सवधीसाक्षी 
एवं भूतो विराड्देदी यः परमात्माऽस्तीति शेपः। सः पुरुपो भूमि ब्रह्माण्डशूपां प्रथिवी सवतः 
त्वा तिय्येग् दुमधश्च व्याप्य दशाङ्गुरमत्यतिष्ठत् दश्च च तानिअङ्धुखानि दशाङ्कुखानि दशे. 
न्द्रियाणि अतिक्रम्य वशीकृत्य अत्यति्ठत् स्थितोऽभूत् । अङ्गुरुराब्दौऽत्र इन्द्रियवाची तस्य 
समाहारढनद्रं सत्येकवचनं दश्ानामङ्गखानां समाहारो दशचाङ्गटम् । ब्र्याण्डदेह व्याप्य सवं 
द्वाराणि स्ेन्द्रियाणि सयम्य स्थितस्तपश्चचारेत्यथंः। तथा च श्रुतिः "एकोऽहं बहुस्यां परजायेयं 
स तपोऽअतप्यत-इत्यादि । भूमिमित्यत्र भूमिश्चब्दः पञ्चभूतोपलश्षक इति वा ततोऽयमथेः । 
भूमिमथासन्नमूतानि व्याप्य द्ाङ्गरुं दश्ाङ्खखपरिभितं देशचमत्यति्ठत् अतिक्रम्य स्थित 
इव्यथः । दश्चङ्गमित्युपलक्षणं तेन बह्माण्डाद्रहिरपि सवतो व्याप्य स्थित इति भावः । 
(“तद्न्तरस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः (्ु° य० वा० मा० सं० ४०।५) इति श्रुतेः । 
स एव सर्वस्यास्य जगतोऽन्तबदिश्च नहि तद्धिज्नः कचिक्कश्चिखदेश इत्यभिप्रायः) तथा च श्रुतिः 
“यच किन्िजगत्सवे दस्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तबैदिश्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः इति 
(क°यण०्े०)'” यद्रा मूमिमथौत्पञ्चभूतोपरुश्चितं जीवशरीरं सवेतः स्परत्वा (“रद् व्यायामे” 
इत्यस्माक्तृन्तं रूपं कसकादित्वात्स॒रवच्च ) “णोतिव्याधिकर्मे "ति यास्कोक्त सवतोमावेन 
व्याप्य “तपस्तप्त्वा इद् 2० सवमसजतत यदिदं किं च तत्स॒षटरा तदेवानुप्राविशदि "ति श्रुतेः 
पच्चभूतोपलक्षितं जीवशरीर खषा त्र जीवरूपेण प्रविद्य च दशाङ्गखमयतिष्ठत् नाभेः सका- 
शाद् दशाङ्खुरमतिक्रम्य हृदय मवतीति प्रसिद्धेः “कतमऽआत्मेतयुपक्रम्य सोऽयं विज्ञानमयः 
पुरुषः प्राणिषु हृ्न्तव्याति.प्रविष्टः” इतिश्रुतेरात्मनो हयवस्थानश्चवणाच्च नाभेरपरि दशा- 
डुर दशङ्ुरपरिमितं हृदयमतिक्रम्य तत्र जीवरूपेण स्थितोऽभूदिलयर्थः । अतः साधकोऽपि 
स्वदेहं ्रहयण्डं माबयित्वा नक्षण्डोपरि नाभेः सकाशाद दश्ाङ्ुरुपरिमितप्रदेशामतिक्रम्य 
सवहत्पद्ममभ्ये परमात्मानमनुचिन्तयेदित्याश्चयः। तदुक्तं च श्रूया-“सरवैकम्मौ सवकामः 
सवेगन्धः स्बेरसः सवमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एप म॒ आत्माऽन्तहंदय एतद्भद्येतमितः 
रत्याभिसंभाविताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माऽऽह शाण्डिल्य, 
शाण्डिल्यः ( छा० ३१४ )'” इति, अपि च “आत्मा श्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य 
भव्या स्वगर् प्रणस्य । हतपुण्डरीके विरजं विशुद्धं बिचिन्स्यमध्ये विरादं विशोकम् । 
अचिन्यमन्यक्तमनन्तरूपं रिवं प्रशान्तमगख्तं बह्ययोनिम् । तथादिमध्यान्तविदहीनमेकं 
विभुं चिदानन्दसरूपमद्भुतम् ॥ ( अ० वे° के उ० खं० १। )› इत्यादि, आत्मनो हयव 
स्थानं कंफ़लोपभोगाय, अन्तयोमिणोऽबस्थानं तु तश्नियन्दत्वेन चेति तदुक्तं श्रव्या शद्रा 
सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्य. पिप स्वादरत्यनन्नन्यो 
अभिचाकशीति ( सुण्ड० ३।१।१ )* “अङ्ुछठमा्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
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सन्निविष्टः ( कठो २।६।१७ । ) इति च । अतो भगवताऽप्युक्तम् “इरः सबंभूतानां 
हदेशेऽच्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्त्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 1}: इति, एतदसिप्रायेणेव 
मचुनाऽ्युक्तं “यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मागङ्धां मा 
कुरुन्गमः ।' इति, सवप्ाणिषु हयन्तःप्रचिष्टो यः परमात्मा जीवेदबररूपः स एव पुरुष इति। 
तदुक्तं श्रुत्या “इमे वे छोकाः पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते सोऽस्या पुरि रोते तस्मा्पुरुषः 
( ना० १३।६।२।१ )" इति । एवं हि सवेप्राणिनां ह्यवस्थितः स्वीन्त्यामी सवेधीसाक्षी 
यः परमात्मा स एव रुद्राख्यः परमेश्वरोऽस्तीति रोषः । “स बह्मा स शिवः-०-इतिश्रतेयं 
एवम्भूतः शिवस्तमनेन सूक्तेन अभिषिच्नामीति रद्ररिरःस्नपनपक्चे । तमुदिदय सूक्तमिदं 
जपामीति सद्रशिसोजपपक्चे । तदथं जुहोमीति रद्रशिरोहोमपक्षे । रुद्रसम्बन्धीयतत्तत्कमेणि 
तत्तस्रकारेण वाक्यरोपोऽनुसन्धेयः । विष्णोः पोडशोपचारपूजनपक्े “ स एव विष्णः स 
प्राणःः-इतिश्रुतेः य एवम्भूतो विष्णुस्तमहं पूजनाथंमिह आवाहयामीति वास्यरोषः । वेदान्त. 
प्रतिपाद्यः श्रुतिर्खतिप्रसिद्धः स एव पुरुपो रुद्रो विष्णुवी स पुरुषः किम्भूत इव्यपेक्षायामुच्यते 
सदखरीषति । सह खरशब्दोऽत्र बहुखवाची असंख्यावाचक इत्यथः । नतु संख्यावाचक 
संस्यावाचकत्वे तु सहखाक्ष इत्यनेन विरोधः स्यात् नेत्रसहखद्येन च सम्भाव्यत्वात् तस्मा- 
सेह संख्याव चकः सहखशब्द् इत्यनुसन्धेयं तेनायमथ; । असंख्याता सहस्राणीव्यत्र सहसख- 
राब्दस्य बहुवचनान्तस्वेन श्रुतौ प्रतिपादनादिहाप्येवं बोध्यं सहस्राणि असङ्ख्यानि शीर्पणि 
चिरांसि यस्य स सहखशीपां ८“ रीपरछन्दसीः'ति पाणिनीयसूत्रे शिरःरब्दस्य रीषन्नादेशचः) 
रिरोभरहणं स्बावयवोपरुक्षणं तेन असद्कयसर्वावयवोपेत इव्यथं. । तथा सहखाक्षः सहसर- 
मक्षीणि नेत्राणि यस्य सः सहस्राक्ष. अक्षिग्रहणं सबेज्ञानेन्द्रियोपटक्षक तेन असङ्खयसवज्ञा- 
नेन्द्रियोपेत इत्यथः । तथा सहस्रपात् सहसरं पादा यस्य सः सहखपात् (“सङ्घयास पूवस्य'"ति 

पादस्यान्त्यखोपः ) पादग्रहणं सकल्कम॑न्द्रियोपटक्षकं तेन असह्कयकमंन्द्रियोपेत इत्यथः । 
व्ेरोक्योद्रवत्तिनां सवप्राणिनां यानि शिरसि बुद्धीन्द्रियाणि कर्मन्द्रियाणि च तानि स्वां 
ण्यपि तदेहान्तःपातित्वान्तस्येवेत्याशयः । तथा च श्रुतिः ८“व्विश्वतश्च्चुरुत चसिबिन्धतोभुखो 
व्विश्वतोबाहुरत च्विश्वतस्पात् । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतवरेयोवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 
(द° य° वे० अ० १७ म> १६)? इति, एतदेव गीतायां श्रीकृष्णचन्द्र प्रत्यजनेनोक्तं तद्यथा 
८अनेकबाहूद्रवक््नेघ्रं पश्यामि स्वां सवतोऽनन्तरूपम् }' इयादि, सञ्जयोक्तिरप्येवं गीताया- 
मेव “अनेकवक्त्रनयनमनेकाऽद्धतदशेनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् । १॥ 
देउयमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुरेपनम् । सर्वीश्चय्यमयं देवमनन्तं चिश्चतोम्खम् ।। २॥ 
इति । यथा परमेश्वरः सवंन्द्रियाणि संयम्य तपोऽतप्यत तथेवोपासकोऽपि सर्वेन्द्रियाणि संयम्य 
एकाम्रचित्तविहितेन समाधिना जपादिना वा परमास्मचित्तष्पं तपः द्ु्यादियारायः, 
“त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं रारीरं हदीन्द्रियाणि मनसा सचिवेरय । ब्रह्मोड़पेन प्रतरेत विद्वान् 
खोतांसि सणि मयावहानी"'व्यादितेत्तरीयश्रतेः “सर्वद्वाराणि संयभ्य मनो हदि निरुद्धय च ।" 
इत्यादिभगवदुक्तश्च । '“सवंतस्पतवा” इत्यत्र तु संहितायां विसर्गखोपश्च छान्दसो ज्ञेयः ॥१॥ 

पुरुषऽएवेद2० सव यद्धतं यच भाव्यम् | 

उतामृतरवस्येशानो यदनञेनातिसेहति ॥ २॥ 

+ 



११२ मन्ाथंचन्द्रोदयः । 

एतावानस्य महिमातोज्यायौध्च पुरुषः । 
पादोऽस्य त्रिं भतानिं त्रिपादस्यामृतं दिषि ॥२॥ 
त्रिपादं पुरपः पादऽस्येहाभवत्पुन ~- | 

ततो प्वडव्यक्रामरसाशनानशनेऽभभि ॥ २ ॥ 

तों प्रिराडजायत त्रिराजोऽअधि पूरुषं । 
स जतोऽभत्य रिच्यत पृश्ादधूमि मथो पुर? ॥ ५॥ 

,। ४ # 

एतदकचुष्टयं पुरुषदेवतामाच्रस्य पोडशोपचारपूजप्रकरणे व्याख्यातं तत्रास्य भाष्यं 
टः द् ४ # ॥५। ए रम्यम् । सुद्राभिषेकादिपक्षे प्रथममन्रवत्सवत्रारंसावाक्याथश्चाुसन्धेयः ।|२।३।४।५॥ 

1 ,+ 

तस्मा॒ङ्गारतषहतः सम्भृतं पृषदाज्यम् | 

स्तोके बायभ्यानारण्या ग्राम्या श्र ये॥ ६ ॥ 
ए 

सवं हूयते यस्मिन् स सर्वहुत पुरुषमेधार्यो यज्ञविरोषस्तत्र हि सर्व हूयते “ब्रह्मणे 
ब्राह्मणम्” इयादिरुतिवाक्यावरसान् । ध्यज्ञो वे विष्णुरिःतिश्रुतेः स॒ एव विष्णुः, (स 
ब्रह्मा स शिव सन्द्र- इयादिश्रुते स एव शिवश्च । “योऽयं पवते सोऽस्यां पुरि शेते तस्मा. 
पुरुपः” इतिश्रुतेः स एव पुरुषः; “आत्मा वा इदमेक एवाग्रञञसीन्नान्यक्िच्वन मिपदि 
तिश्रुतेः। खटः पूवे दरन्यदेवतादीनामभावात्स स्वयमेव द्रव्यदेवतादिरूपो भूत्वा यज्ञोऽपि 
स एव पुरुषोऽभूत । तस्मायज्ञपुरुषोऽपि स एव कथ्यते । अतोऽस्य मन्रस्यायमर्थः । तस्मा- 
सूर्बाक्तात् यः सदखीषा पुरुषः, यः पुरुप एव इदं स्वम्, यस्य पुरुपस्य एतावान् महिमा, 
यश्च संसार्पशरहितन्रहयरूपः त्रिपालुरुपः उद्ुःसन् उदैत्, यश्च तस्मासुरुपाद्िराडजायत, 
विराजः सक्राशाच्च यः अधिपूरषो जातः, स॒ च जातः सन्नेव यः पुरुपः पञ्चभूतानि सषा 
तेजंगदिदच्च सष्टवाम्› तस्मात् प्रसिद्धात् यज्ञात् यज्ञो विष्णुः तस्मात् व्यापकादिय्थः। सवेहुतः 
पुरषमेधात् द्रत्यदेवतात्मक्वात् महाप्रख्ये संस्याप्य जगतो बरह्मणि विलीयमानतेन ब्रह्म- 
रूपात् तदुदेशेनसर्बेहयमानःवात् रिवविष्णरूपाद्रा प्रषदाज्यं दथिमिश्माभ्यं सभ्भ्रतं समुत्पन्न 
संजातमित्यथंः। तस्माद् यज्ञपुरुपात्यरमात्मनः सकाशाद्याज्यादि भोग्यजातं समुतपन्नमि- 
प्यथः। अथवा तस्मात् यज्ञात् सवेहुतः, इत्यत्र सर्वत्र सुपां सुपो मवन्ती'लयायुक्तेः “व्यत्ययो 
बहुलमि'तिपाणिनिवचनाच्च विभक्तिन्यरययोऽवगन्तव्यस्तेनायमर्थः । तेन प्रसिद्धेन यज्ञेन 
विष्णुना उ्यापकेन सबेहुता पुरुषमेधेन द्रव्यदेवतात्मकतवेन तदाख्येन यज्ञेन यज्ञपुरुषेण वा 
नह्ूपेण रिवरूपेण विष्णुरूपेण वा प्रषदाज्यं दधिभिश्रमाग्यं सम्भृतं सम्पादितं पुरुषेणेति 
रोषः द्भ्याञ्यादिभोग्यजातं स्वीयतपसो विभूलया पुरुषोऽयं समुत्ादितवानित्यारायः । ‹“स 
अक।मयत स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा इद्ठ० सर्वमद्यजतेः त्यादिश्रुतेः किञ्च वायन्यान् वायु- 
देवताकान् तान् पशून् चक्रे चकार स एव पुरुष इति रोषः । तान् कानित्यपेक्षायामुच्यते ये आरण्याः जस्ण्य भवा आरण्याः अरण्योद्धवा इत्यर्थः । च पुनः ये अराम्याः ग्रामे भवाः 
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भ्राभ्याः मामोखन्ना गवाद्यश्च ये पश्चवं इत्यर्थः| तानुभयविधान्पशून स एव परमात्मा कृत- 
वानिति भावः। “मातरिश्वा सदागतिरि"ति वायुनामप्रकरणे कोशादौ दर्जनान्मातसिवा 
वायुः, मातरि अन्तरिश्चे स्वसति निःरवासवच्चेषटां करोतीति मातरिश्वा वायुः तदेवताकस्वं 
च पशूनां स्पष्टम् “अन्तरिक्षदेवत्याः खट पशवः” इति श्रुतेः । अन्तरिक्षस्य च वायुदेवताक- 
त्वातपञूनामपि वायुदेवताकखमियवगन्तव्यम् । ृ गाद्यारण्यपश्चवभावे सगचमौसम्मतरे गवा- 
दिभ्रास्यपरवभावे घृताद्यमावे च यज्ञासम्भवत्वात्पजन्याभावः पर्जन्याभावेऽ्नामावोऽच्ना- 
भावे प्रजाभावः। अतो यज्ञादि्म्पादनाथमारण्या भम्याश्च पञ्चवः स्वयम्भुवा खष्टाः, 
तदुक्तं मनुना “यज्ञां पशवः सष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवाइत्यादि । अनेन मन्त्रेण रुद्रामिषेकं 
करोमि तेन मल्छतकमंणा तुष्टो रुद्रः मां सखं गमयविव्याशंसाबाक्यार्थः | विष्णुपूजादौ स्वयं 
वाक्यार्थः । अनेन मन्त्रेण विष्णु स्नपयामि सोऽप्यनेन सपनकम्मणा तुष्टः सन्मां सुखं गम- 
यत्वियाशंसावाक्यार्थोऽनु सन्धेयः ॥ £ ॥ 

तस्पाचुजञास्सवेहुतञछ चः सामानि जहर । 
छन्दासि नह्गिरे तस्मरा्नजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 

सवेहुतः तस्मात् यज्ञात् यज्ञपुरुषात् परमात्मन. सकारात् चः नियताक्षरा नियत- 
पादावसानाः सामानि प्रगीतानि मच्रवाक्यानि च जज्ञिरे प्रादुवभूवुः । “जनी प्रादुभवेः? 
इत्यस्मा्िटि प्रथमपुरषबहुवचने जज्ञिरे इति रूपम् । तथा छन्दांसि ““छादनाच्छन्द इत्युक्तं 
वाससी इव चाकरतेरिः"ति यागियाज्ञवल्क्यव च नाद्रखवदाच्छादकानि गायत्यादीनि च तस्मात् 
यज्ञादेव जज्ञिरे तस्मादेव यज्ञपुरुषात्परमार्मन. सकाशादुतन्नानीय्थः । किच्च तस्मादेव 
यज्ञपुरषात्परमात्मनः सकाश्चादेव यजुः अनियताक्षरमनियतपादावसानमपि सकटमन्रजातम् 
अजायत उत्पन्नमभूदित्यथः। छग्यजुःसामभिरछन्दोभिश् विना नहि यज्ञाः सम्पयेरन् अतएव 
यज्ञसम्पादनाथं तानि सर्वाणि स्वतपसः सामर््यन सत एवोसादितवानित्याशयः,^स अका- 
मयत स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा इदठं०° सवम जत यदिदं किञ्चन, स्वयं विश्वमिद 
सवं १ स्वस्मादन्यन्न कञ्चन (बरह्-१।४।३)''इति, “एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निरवसित- 
मेतययदग्बेदो यजुवदः सामवेद ( ब्रह. ४।५।११। )” इत्यादि च श्रुतेः । रुद्राभिषेकादावारा. 
सावाक्याथैः पूवेवदत्राप्यतुसन्धेयः । विष्णुपूजादौ त्वयं विरोपः । तथाहि यतो वखवदाच्छा. 
दकानि गायच्यादीनिच्छन्दांसि तस्माद्यज्ञपुरुषात्परमार्मनः सकाशादुसन्नानि । अतो 
मयापि तस्म विष्णुरूपाय परमात्मने वख समप्येते स च परमेश्वरः तदलं मरतिगृह्य मां सुखं 
गमयत्वियाशंसावाक्याथः | ७॥ 

तस्माद्श्वाऽअजायन्त् ये के चोभयादतः । 
| 

गाषो ह जह्गिरे तस्मात्तस्माजजाताऽभजावयं--॥ ८ ॥ 
““परस्तोश्चकरे वायन्यानारण्या माम्याश्च ये“इत्यविशेषेणोक्तमिह त॒ तदेव सविशेषमु- 

च्यते । तद्यथा तस्मात् पूर्वोक्तात् प्रसिद्धात् यज्ञात् यज्ञपुरुषात् व्यापकात् परमात्मनः सकाः. 
~ 

रात् अश्वाः अजायन्त उत्पन्ना बभूवुः । तथा ये च अश्वन्यतिरिक्ता उभयादतः उभयतो दन्ताः 
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यज्ञपुरुषं परमेश्चरमयजन्त । अतो विष्णवेऽनेन मन्तरेण गन्धं समप्पयामि तेन तुष्टो विष्ण 
मां सुखं गमयचिघयारंसावाक्यार्थो विष्णोः पोडश्ोपचारपूजादौ बोद्धयः । रुद्रामिषेकाद्- 
वादंसावास्याथस्तु पूववदत्राप्युसन्धेयः ॥ 

अथास्येव मन्त्रस्य व्याख्यान्तरमात्मोपासनविषये यथा-दीव्यन्तीति देवाः तपसा दयो. 
तमानाः साध्याः सखष्टिसाधनयोग्याः मरीच्यादयः तथा ऋषयश्च ये अन्येऽपि कपिरादयो 
मुनयो ये तदानीमासन् तेऽपीव्यर्थः अभ्रतो जातं सटः पूवं प्रथमोत्पन्नं “सत्यं ज्ञानमनन्तं जह्य 
नेह नानास्ति किञ्चने"त्यादिश्रुतिप्रसिद्धं तं यज्ञं यज्ञसाधनभूतं प्रणवाधिष्ठितं पुरषं वर्हिपि प्रकृतो 
निधायेति शेषः प्रौक्षन् प्रोक्षणसंस्कारवत्संस्छृतवन्तः। तेन संस्ृतेन प्रणवाधिष्ठितेन पुरुपेण 
अयजन्त आत्मयागं छृतवन्त इत्यथः । तद्वदुपासका अपि प्रणवाधिष्ठितं पुरुषं बर्हिषि 
आत्मयज्ञसाधनभूते हत्कमरमध्ये निधाय प्रोक्षणसंस्कारवत्संस्कृय प्रणवाधिष्ठितेन पुरुषेणा 
त्मयज्ञं युरिति तास्प्याथः । आत्मोपासकाः यस्मिन्पुरुषे पञ्ुत्वमाभाव्य तेन प्रणवाधिष्ठि 
तपुरुषेणाद्मयागं कुवन्ति तस्मे पुरुपाय विष्णवे गन्धं समपेयामि । स च पुरुषस्तेन गन्ध- 
समपेणेन तुष्टः सन्मां सुखं गमयस्ियाश्चंसावाक्याथेः, रोषं पूवव दिहप्यनुसन्धेयम् ॥ ९ ॥ 

अस्यैवमन्त्रत्य व्याख्यान्तरं यागविषये यथा-दीव्यन्तीति देवाः द्य तिस्तुतिक्रीडादि 
युक्ता इन्द्रादयः तथा साध्या. “साध्याश्च गणदेवताः” इयभिधानात् साध्याः गणदेवताः 
देवविरोषाः यद्रा साध्याः सरष्िसाधनक्षमाः प्रजापतिप्रथतयः तथा ऋपयश्च ये अन्येऽपि 
तदनुक्रुखा ये बसिष्ठादयस्तेऽपीत्यथः बर्हिषि “कोशं वर्दिरि""ति कात्यायनोक्तेः छुदामये 
बर्हिषि अथाौदम्नष्टोमविपये छुलोपरीत्यथेः अग्रतो जातं प्रथमोखन्नं तं प्रसिद्धं पुरपं पञ्चत्वे 
नाभाव्य यूपे बद्धभिति भावः प्रोक्षन् प्रोक्षितवन्तः। तेन परोक्षितेन पश्युना अयजन्त यागं 
कृतवन्तः । यज्ञियदहिसाऽहिसेवेति स्पष्टीकरणाथं स्वयसग्रे वक्ष्यति भगवान्वेद पुरुपः “यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्?” इति । तत्फर्च्च तत्रेव तस्योत्तराधें "ते ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवं साध्याः सन्ति देवाः ?इति । तस्मास्स्वगकासिनो यजमा 
नस्याभिष्टोमादिकमंणि प्रवृत्तिनं दुरिष्टहेतुरितिभावः “अग्नीषोमीयं पञ्ुमाख्मेत स्वर्गकामः" 
इतिश्चुते" । ध्वरतिर्हिसाथंः न ध्वरः अध्वरः, तस्मादध्वरो यज्ञनामेति यास्कादयोऽप्युक्तवन्तः 
“'अग्नीपोमीयं पञ्चमारमेत स्वगकामःः'इति परिसह्-याविधिनं तु प्रवत्तकवाक्यमितिकेचि 
न्निगदन्ति “मा हिस्यात्सवंभूतानि"इतिश्च॒तेः “निवरृ्तिस्तु महाफरेतिस्पतेश्च । परित्यागा- 
रक्तौ यागं करत्वा मांसं खादितव्यं न तत्र कथिदहोष इदयपरे वदन्ति ““देवान्पित॒न् समभ्यच्यं 
खादन्मांसं न दोषभागिः"तिस्पृतेः । उभयत्र प्रमाणसद्धावात् यथारुचि यथामतं श्रेयस्कर 
मिति सिद्धान्तः । यं पुराणपुरुषं पञ्चुखेन बर्हिषि संस्थाप्य प्रोक्षणादिसंस्कारेण संस्कय 
तेन देवाद्योऽयजन्त तस्मे महापुरुपाय विष्णवे अनेन मन्त्रेण गन्धं समप्पयामि । स च 
गन्धं प्रतिगृह्य मां खं गमयत्िदाशंसावाक्याथंः । रोषं पूवेवदत्राप्युसन्धेयम् ।९॥ 

। , 
यस्पुरूष॒ व्यदधु कतिधा न्यकल्पयन् | 

खं किमस्यासीचकिवाहू किमूरू पादांऽउच्येते ॥ १० ॥ 

इयमपि छक पुरुषदेवतामाच्रसय पषोडशसोपचारपूजाप्रकरणे व्याख्याता तत्रवास्या 



११६ मच्राथचरद्रोदयः । 

ऋचो व्याख्या द्रष्टव्या । रद्रासिषेकादिपक्षे प्रथममन्रवदत्राप्यारांसावाक्यार्थोऽनु- 
सन्धेयश्च ॥। ११॥ 

ब्राह्मणोऽस्य युखमासीद्राहु राजन्य --कृतः । 
रू तद॑स्य यद्रश्यं --पद्धयाथशद्रोऽअनायत ॥ ११ ॥ 
पूवकण्डिकोक्तश्रभोत्तरतेन इह पुरुप एव स्तूयते । तथा हि ब्राह्मणः व्राहाणत्वजाति- 

विशिष्टः पुरुषोऽस्य पुरुषस्य परमात्मनः प्रनापतेयज्ञपुरपस्येयथः मुखमासीत् मुखत्वेन 
ब्राह्मणो बभूव युखाद्रा्णोऽजायतेयाशयः । प्रजापतेयुखाद्राद्यण उत्पन्नोऽभूदितिभाव, । 
पूवेकण्डिकारयां तस्य मुखं किमासीदितिप्रस्योत्तरस्वेन इह बाह्यणोऽस्य युखभासीदिव्युक्तं तत्र 
मुखमिति प्रथमान्त पदं हर्यते । वस्तुतस्तु “सुपा सुपो भवन्तिः “तिडां तिडो भवन्ती" 
युक्तेः “उयत्ययो बहुटं" “बहर छन्दसीति पाणिनिवचनाच विभक्तिव्यत्ययेन मुखमिति पच्च- 
म्यथे प्रथमा विभक्ति्बोध्या अग्रे पद्धयाप।शू्रोऽअजायतेदयत्र पद्धयामिति पञ्चम्यन्तपददशे- 
नात्। तथा बाहू राजन्यःकरृतः राजन्यः क्षत्रियः क्षृत्रियत्वजातिवि शिष्टः पुरुपः स च बाहुत्वेन 
तदानी निष्पादितस्तेन प्रजापतिना यज्ञपुरुपेणेतिरोपः । अस्य प्रजापतेयेज्ञपुरुषस्य बाहुभ्यां 
राजन्योऽजायत बाहुभ्यां क्षत्रिय उसन्न इयथः । तथा तदानीम् अस्य प्रजापतेयज्ञपुरपस्य 
यत् यो उरू त्र्यः तदपो वैर्यत्वजातिविरिष्टो यः पुरुपः स ऊरुतवेन निष्पादितस्तेन प्रजा. 
पतिना यज्ञपुरुषेणेतिशेषः । यदियत्र सुपां सद्धमिति विभक्तेटुगवगन्तव्यः । स इदयध्याहारेण 

श्यं यत्तदोर्नियसम्बन्धर्वात्। उभयत्रापि पञ्चमी योग्या तदुभयत्र विभक्तिव्यत्ययेन पूवेव 
सथमाविभक्तिर्बोद्धन्या । उरुभ्यां वेदयोऽजायत जङ्काभ्यां वैरयो जात इत्यथः । तथास्य 
प्रजापतेयंज्ञपुरपस्य पद्भयां शूद्रः अजायत अस्य प्रजापतेयजञपुरुपस्य पद्भयां पादाभ्यां सूर 
सद्रत्बजापिविरिष्टः पुरुप उत्पन्न इयथः। यः युद्रःशूद्रसयजातिवि रिष्ट. पुरुपः स एव पादत्वेन 
निष्पादितस्तेन यज्ञपुरषेणेतिरोपः। इति तु पूरवंकण्डिकोक्तप्रशस्योत्तरपक्षे बाक्योहोऽनुस- 
न्धेयः। योऽसौ ब्राह्मणादिवणेचुषटयमयः पुरुपो योऽयं भगवान् स मया दीयमानं धूपं 
प्रतिगृह्य तेन च तुष्टः सन्मां सुखं गमयलितिविष्णोः पोडशोपचारपूजापक्चे आरंसावाक्या- 
्थोऽतुसन्धेयः । सद्रामिषेकादिपक्षे तु प्रथममन्त्रवद्ाक्योहोऽत्रापि बोद्धन्यः॥ ११॥ 

१ 1 कय च॒न्द्रमा मनसो नात्तथक्षो शू्य[ऽगजायत्। 
भनाद्रायुश्च प्राणश्च भुखादमनिर॑नायत ॥ १२॥ 
दयस् देवतामात्रस्य पोडशोपचारपूजाप्रकरणे व्याख्याता ¡ तप्रैवास्या अपि 

भ्यास्या द्र्ट्या । रद्राभिपेकादिपक्े पूवेवदत्राप्यारं सावाक्यार्थोऽवगन्तन्यः ।। १२॥ 

नाभ्याऽभसीद्न्तसषि- शीष्णो चौ? समवर्पत 
१दयां भूमिश भोत्रात्तथाटोकोँ २।ऽ कन्पयन् ॥ १२ ॥ 
द्यमपि ऋक् देवतामात्रस्य पोडशोपचारपूजाप्रकरणे व्यास्याता । त्रैनास्था अपि ञ्यास्य 2 र ण छ मैव र क स्वा व्रष्टन्या । रद्राभिषक्तादिपक्षे पूवेवदव्राप्याशंसावाक्यार्थोऽतुसन्धेयः ॥ १३॥ 

ऋचो 

तच) 



मन्माथेचन्द्रौदयः ! ९१७ 
1 

यत्पुरुषेण हविष देवा ॒युङ्गमतन्वत | 

वस॒न्तोऽस्यासीदान्यं ग्रीष्पऽडध्मः शरद्रबिः ।॥ १४॥ 
० 

दीन्यन्तीति देवाः प्रजापतेः प्राणावयवा. यत् यदा पुरुषेण हविपा सष पूवे तदानी 
्रञ्यान्तरस्यास्सम्भवत्वाल्पुरुषमेव हविष्टेन सङ्कल्प्य यज्ञमतन्वत अतनिपत मनसा पुरुपमेव 
दविष्ेन सम्भाग्य तेन मानसयागं छृतवन्त इत्यर्थः । तत् तदानी समये अस्य यज्ञस्य वसन्त 
आभ्यमासीत् आज्यस्य रसेऽन्तभावत्वाद्रसस्य च-वसन्ते प्राचु्यीद्टसन्ते आञ्यस्वोपचार- । 
वसन्तसूतुमेवाञ्यत्वेन देवा निष्पादितवन्तः तदानीमाज्यद्रव्यस्यासम्भवादित्याङयय. 1 तथा 
भीष्म इध्म आसीदितिरोषः । तदानी ग्रीष्म एव ऋतुरिष्मप्वेन निष्पादित इयर्थः । इध्यते 
दीप्यते बहवियनासौ इध्म. अप्नः समिन्धनदेतुमूतः काष्ठविशेषः ्रीष्म एवाभवन्तदानीं 
कषठद्रन्यस्यासम्भवाद् ग्रीष्मे इष्मत्वमारोपितं श्रीष्मर्तोरभिदी पिकरत्वात्। यथा ग्रीष्मे बहे्दा- 
हिकाशक्तिदिरीटश्यते न तथान्येषु ऋतुषु द्यते । अतो ग्रीष्मे इष्यत ्रुस्याभिहितम् 
भीष्मऽइ्म इति । तथा शरद्वविरासीदितिशेषः । ब्रीद्यादे्विप. शरदि प्रादुभवतवाच्छरदि हविष्ूमारोपितं तदानीमन्यहविषोऽसम्भवादि्याश्चय- । य एवं सामान्यहवि-स्वरूपो विरोष- 
हविःस्वरूपश्च यज्ञपुरुषाख्यः प्रजापतिः रिवाख्यः परमेश्वरस्तमनेन मन््ेणाभिपिच्वामि 
तमुदिर्यासु मन्त्रं जपामि तसुदिश्यानेन मन्त्रेण जुहोमीति शुद्राभिपेकादिपक्चे । विष्णोः षोड- 
रोपचारपूजापक्षे तेवं य एवसामान्यरवि स्वरूपो विशेपहवि.स्वरूपश्च यज्ञ पुरुषो विष्णुस्त- 
द्थमनेन मन्त्रेण प्राथनापूर्वकं नमस्करोमि तस्मै दक्षिणाद्रव्यञ्च समर्पयामि तेन परितुष्टः 
स परमेश्वरो मां सुखं गमयचित्याश्ंसावाक्यार्थः । यद्यप्यत्र कण्डिकाच्युत्रमोऽस्ति । अस्या 
अनन्तर तं यज्ञ (९) ततश्च तस्मा्ज्ञादिति (६) तिश. क्मेणेव । ततः सप्तास्यासन्निति (१५) कमोऽपेक्चितः, तथापि प्रयोगे यथार्थि्त एव पञ्चते मन्त्रगण; । अथविचारदशायान्तु पाटक्रमादथंक्रमो बटीयानि्यु्तेरूहोऽन॒सन्येयः । अन्यत्रापि यथास्थितन्यास्यादशंनान्म- 
यापि भ्रन्थेऽस्मिन् यथास्थिता एव व्याख्याताः ॥ १४ ॥ 

सुपरास्यासन्परिधयचि स॒प् स॒मिध--कृता 
देवा यच त्वानाऽअर्न्ुरं पदम् ॥ १५॥ 

सप्तस्यासन्निति मन्रस्य सृषटिविषये व्याख्या यथा श्श्राणा वरै देवा.” इतिश्रुतेरिह् देव- शष्देन प्राणा गृह्यन्ते ते च प्रजापतेरेव तथा हि दीव्यन्नीति देवाः प्रजापतेः प्राणेन्दरियह्पाःयज्ञं पन्बानाः जत्मसमपंणरूपं मानसयागं कुर्वाणाः पुरपं पञ्ुमवश्रन विराटपुरुपमेव पञयुत्वेन  तनन्त इलथः। तदास्य सङ्क्पितस्य यज्ञस्य सप्रसमुद्राःकषीरादकाद्यः परिधय, आसन् | भास्तखण्डएव यागादीनां सद्धावस्वादिह सत्तसमुद्राणां परि वित्वयुक्तम् । तथा चि.सप्त त्रिगुणा. सप्र एकविशतिसंख्याविरिष्टाः छन्दोवर्गाः समिधः कृता" । गायच्याद्नि सप्त च्छन्दासिः अतिजगत्यादीनि च स्र, कृत्यादीनि सप्त, एवं परिगणनया एकविं रातिसंस्यकानि छन्दासि भवन्ति तान्येकमिश्चति सङ्खयकानि समिन्वेन परिकल्पितानि तदानी समिदन्तरस्यासम्भवा दित्याश्चयः। यतोऽस्य यज्ञमथस्य विष्णोः शिवस्य वा परमेश्वराय सप्रममद्राः प्रादक्षिण्येन 



११८ मन्राथेचन्द्रोदयः। 

ेष्टनद्रवयत्वेन श्रुत्याऽमिहिता. । अतोऽनेन मन्तरेणास्य प्रदक्षिणां वेतो ममापि सप्ठसुद्र 
वेष्ितप्रथिवीप्रदक्चिणाजन्यफटं मवव्विस्याशंसावाक्याथः । इति तु विष्णोः पोडशोपचार- 
पूजापक्षेऽवगन्तन्यम्॥। रुद्राभिषेकादिपक्षे तु प्रथममन्रवदतराप्यनुसन्धेयम् । १५ ॥ 

अथास्येव मन्त्रस्यार्थान्तर यज्ञविषये प्रतिपायते। तयथा दीव्यन्तीति देवाः इन्द्रादयः 
यत् यदा यज्ञं पुरपमेधाख्यं यागं तन्वाना विस्तास्यन्त. पुरुषं पशुमवध्रन् यूपे इति शेषः। यज्ञे 
हि पश्ुबन्धनं युपे भवति तच्च पञुहननाथमेव । अतः पुरुषमेव पशुत्वेन सम्भाव्य युपे बध्वा 
हतवन्तस्तेन पुरुपह्पेण पञ्द्रव्येण सेमे धन्रागं कृतवन्त इत्याशयः । मन्त्रेऽस्मिन् यच्छब्दो. 
पादानान्तच्छष्दोऽध्याहन्तेन्य' यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात् ; तथाहि तत् तदा अस्य पुरुपमेधा- 
स्ययज्ञस्य सप्र परिधयः आसन् गायत्यादीनि सप्र च्छन्दांसीति शेपः । सप्र च्छन्दोरूपा. परि- 
धय आसनित्यथेः। गायत्यादीनि सप्र च्छन्दांसि पुरुपमेधाख्ययज्ञस्य वेष्टनान्यभवन्नित्यथः। 

परितो धीयन्तेऽभिरक्षणाथेमिति परिधयो वेष्टनाथेकाष्टविरोपासदानी तेषामसम्मवाच्छन्दां 
स्येव परिधिषवेन देवैः स्थापितानीत्याशयः। अतोऽत्र छन्द स्वेव परिधित्वमुपचस्य॑ते | 
तथास्य पुरषमेधाख्ययज्ञस्य त्रिःसप्र एकविशषतिसद्याविरिष्टा. समिधः कृताः देवैरितिशेषः। 
तद्विवरणच्च शरुत्या इत्थयुक्तं तद्यथा “द्वादशमासाः पञ्चत्तेवखय इमे छोका असावादित्यः” 
इत्येकविद्तिः। एतदेकर्विरातिसङ्कयाविरिष मासाद्यादित्यान्ताः समिन्नामककाष्टविरोषसवेन 
मावितालदानीमन्यकाष्टासम्भवादियथेः। सम्यक् इध्यते दीप्यतेऽग्नियाभिस्ता समिध. 
अभ्रीनधनकाष्टविरोषास्तदानीं समिधामसम्भवान्मासादय एव अभ्निसमिन्धनकाएविरोषस्वेन 
प्रजापतिप्राणावयवैदेवेनिष्पादिता इत्याशयः) अत इदानीन्तनेरपि यजमानैयज्ञे सप्र परिधयः 
एकविशतिसंस्याविशिष्टाः समिधश्च क्रियन्ते ! तत्र “गुप्तये वा अभितः परिधयो भवन्त्यथ 
तस्सूययमेव पुरसतादोप्रार करोतिः" इति श्रुतेः रेष्टिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधयः, ओत्तर- 
वेदिकाश्च चग्रः, आदित्यस्तु सप्ठमः परिधिः परिधेः प्रतिनिधिरूपः, एतद्रूषाः सप्च परिधयो 
भवन्ति । समिधश्च पारादयः प्रसिद्धा एव ताश्चेकविरतिसंख्याविरिष्टा भवन्ती तिश्रौतप. 
दधतो द्रष्टव्यम् । य एवं भूतो भगवान् स मदीयप्रदक्षिणां स्वीकरोतु । स्वीकृत्य च मलकृतया 
प्रदक्षिणया तुष्टः सन् मां सुखं गमयत्विस्याशंसावाक्याथो विष्णोः पोडशोपचारपूजापक्षेऽव. 
गन्तव्यः । रुद्राभिपेकादिपक्षे तु प्रथममन्त्रवदिहाप्यनुसन्धेयः । १५ ॥ 

अथास्य मन्त्रस्य व्याख्यान्तरमात्मोपासनविषये यथा-दीव्यन्तीति देवाः ज्ञानेन 
दीत्यमानाः योगिनः कपिरादयो मुनय इति यावत् ते देवाः यत् यदा यज्ञं तन्वाना. समाधि. 
रूपं यागं कुबोणाः पुरषं पञ्ुमवध्रन् “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित् तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्व. 
मिति ् तेविज्ञानघनानन्दुस्व भावं श्रुतिप्रसिद्धं परमेश्वरं पशं मेधपद्यरूपेणावस्थितमवश्चन् 
अगृहन्निस्यथः । तदास्थास्मयागस्य सप्र परिधय. आसन् प्रथिव्यप्रेजोवाय्वाकारमनोवुद्धि- 

रूपाः सप्त परिघयोऽमवन् प्रथिव्यादिवुद्धयन्ता एव सप्च परिधितेन देधैः कल्पिता इ्रयथंः । 
तथा त्रिःसप्त समिधच्च कृताः त्रिःसप्त एकविशतिस्ताबत्संख्याविरिष्टा एव समिधोऽमवन्निः 
त्यथः । पच्च महाभूतानि प्रथिव्यादीनि, पञ्च तन्मात्राणि रूपादीनि, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि च्च 
रादीनि, पञ्च कमेन्द्रियाणि पाय्वादीनि, मनश्चेकम् , एताखिःसप्र एकविशतिसंख्यानिशिष्टाः 
समिधश्च कृताः समिक्ाष्ठधिशेषत्वेन कल्पता इदयभिप्रायः। तद्र दिदानीमप्यात्मोपासका 
आस्मयागे जत्मज्ञानदीनत्वास्सवाऽज्ञानमेव पञ्चखेनाऽऽभान्य समा धिषपं यज्ञं कु्बाणा योगिनः 



सल्राथचन्द्रोदयः । ११९ 

पथिव्यक्तिजोवाय्वाकाशमनोबुद्धीः सप्र परिधिव्वेन सम्भाव्य पच्च महामूतानि, पञ्च तन्मात्राणि, 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पच्च कर्मेन्द्रियाणि, मनश्धेकम् ; इत्येकविशतिसंस्यानि तान्येव समिध 
समिर्काष्टविरोषत्वेन विभाव्यात्मोपासनं कुय्युरिव्याश्चयः । तत्र हि परितो धीयन्ते इति 

परिधय , सम्यगिध्यते" दीप्यतेऽभियोमिस्ताः समिधः एवं व्युतत्तिट्रयेन यदपि घस्तुदरयं 
प्रतीते तथापि परमाथेददाथामसेद् एव उभयध्याभिरक्चषणाथेत्वादतोऽत्रापि प्रथिव्यादिपश्ल- 
कस्य मनसश्च परिधिषु समिर च परिगणितव्वेऽपि सामान्यविरोपल्रसेदाद्दोष णयेति 
वोध्यः । य एवम्भूतो भगवान् स मदीयप्रदक्षिणां स्रीकरोतिलयाशंसावाक्याथः- पूर्ववद्त्रा- 
प्यनुसन्धेयो विष्णोः पोडरोपचारपूजापक्षे, तथा सद्रस्याभिषेकादिपश्चे तु प्रथममन्नवदिदहाप्य- 
वगन्तव्यम् ॥ १५॥ 

= | ४ धप 
यज्ञन॑ यक्षमयजन्त देवास्तानि धमाणि प्रथपान्यासन् | 
ते ह नार्व महिमान -- सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सनिं देवाः ॥ १६ ॥ 

ज्ञेन यज्ञमित्यस्य सृष्टिविषये व्याख्या । “प्राणा वै देवाः इति श्रतेरिह देव्- 
व्देन प्राणा एव गृह्यन्ते । ते च प्रजापतेरेव तदानीं तन्मात्रस्यैव सम्भवात् । द्ीव्यन्तीति 
देवाः प्रजापतेः प्राणरूपा. यज्ञेन यथोक्तेन मानसयागेन यज्ञं यज्ञस्वरूपं प्रजापतिमयजन्त 
पूजितवन्तः । खष्स्युसखपादनसामभ्यछाभाय भगवदुदेश्ेनात्मसमपेणरूपं पूजनं कृतवन्त 
इत्यथः । तस्मालूजनादेवेतिशेषः । तानि प्रसिद्धानि धम्मोणि जगदूपविकाराणां धारकाणि 
प्रथमानि मुख्यानि आसन् समुखन्नान्यभूवन्नियथेः । पञ्च महाभूतानीति दोषः। यथा स्वगो 
यजमानाः भ्योतिष्टोमादियागेन यज्ञं “यज्ञो वे विष्णुः इति श्रुतेः यज्ञं नारायणाख्यं वासु 
देवं यजन्ति, तथा सष्स्य॒त्पादनरशत्तयथं प्रजापतिप्राणरूपा देवाः यज्ञं द्रव्यदेवतान्रियात्मकं 
प्रजापति ब्रह्माणमयजन्त भत्मसमपणरूपं मानसयागमङ्कवंन्नियथः । तत एव जगदूपप्रकृति- 
विकारधारणसम्थानि तानि प्रसिद्धानि पञ्च महाभूतानि जातानि ततो जगत्सृष्टिरभवदिति 
रोषः । एवं कतिपयमच्रभागेरुपासना प्रतिपादिता । इदानीमुपासनाफरमुच्यते। तद्यथा तत्न 
ते इह तच्छब्दोपादानादे इति यच्छब्दोऽभ्याह.तेव्य. यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात् । ये तदुपा- 
सकाः परमेश्वरं यजन्तीति शेप । ते तदुपासका महिमानः महा्मानस्तं नाकं नास्ति अकरं 
दुःखं यस्मिन्नसौ नाकस्तं नाकं विरा्ध्राप्निरूपं स्वगे ह हकार एवाथं स्वगेमेव सचन्त 
सचन्ते सेवन्ते इत्यथः (छडयं डः “छन्दसि टडख्ङछिट' इति पाणिनिव चनात्, अडभा. 
वश्य छान्दसः “बहुं छन्दस्यमाडयोगेऽपी?ति पाणिनिवचनात् , तं कं नाकमित्यपेक्षाया- 
मुच्यते। यत्र यस्मिन्नाके विराटभ्राप्धिरूपे नाकेपूर्वे पुरातनाः साध्या विराङ़्पाधिसाधकाः देवा 
सन्ति तिष्ठन्ति तं नाकं तदुपासकाः प्राप्रुवन्तीव्यादययः। एवमनेन सृष्टेः प्रवाहनियत्वं प्रद- 
शितं तदुक्तं श्रुत्या ^सूय्योचन्द्रमसो धाता यथापूवेमकल्पयत्” इति । य एवम्भूतो भगवान् 
तस्मे अनेन सन्त्रेण पुष्पाञ्जलि समप्पयामि अनेन केचन विसजनमिच्छन्ति तत्पक्षे य एवं. 
भूतो भगवान् स मत्सपय्यया परितुष्टः सन् स्वस्थानं यातिस्यवगन्तव्यम् । रृद्राभिषेकादौ 
तु य एवम्भूतो सुद्रस्वमनेन पुरषसृक्तनाभिपिच्चामि, तं सृद्रसुहिख्य मन्बभिमं जपामि 
रद्रयुदिद्य अनेन मन्त्रेण जुहोमि;एवं सद्राभिषेकादिकमस्वादांसावाक्याथेश्च बोद्धन्यः ॥ १६॥ 



१२० मन्राथचन्द्रोदयः। 

अथास सच्रप्य उ्याख्पान्तरं याग्रवत्तिविपये यथा-दीव्यन्तीति देवा इन्द्रादयः 
यज्ञेन ऽोतिषटोमास्येन यागेन यज्ञं “यज्ञो वै पिष्णु ” इति श्रतेः यज्ञं विष्णं वासुरेवमय 
जन्त विधिना इष्टवन्त इलयथं. । तदानी कालत एव तानि प्रसिद्धानि उयोतिष्टोमादिरूपाणि 
धम्मोणि प्रथमानि सुख्यानि आसन् । 'स्याद्रममख्ियामि"ति कोशादौ ददीनाद्धमंशब्दशय 
हौवत्वमपि सुप्रसि द्रमेवास्ति । अत इहापि तथैव टदयते धम्माणीति । यद्यपि देवानामा. परकामताञ्ज्योतिषटोमादिकमेकरणे नाधिकारोऽस्ि तथाप्यत्र कल्पान्तरीयेन्द्रादिदेवताभि- 
प्रायेण कमेदेबरसवप्रचाराथे देवा इन्द्रादथः यज्ञेन अ्योतिष्टोमाख्येन यन्न वासुदेवमयजन्तेति 
सष्ठकृतम् । तदानीं कमदेवत्ववतामिन्द्रादीनामसम्भवादिलयाशयः । सन्तेऽस्मिन् ते इति तच्छब्दोपादानात् ये इति यच्छन्दोऽध्याह्तन्य, यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वात् । ये देवा यज्ञन 
यज्ञमयजन्त । ते ह हकार एवाथे ते एव देवाः पूवेकल्पस्था इन्द्रादयः तचज्ञप्रतादादेव महि. मानः महाभाग्यगुक्ताः सन्तः नाकं नासि अकं दुःखं यस्मिन् असौ नाकस्तं नाकं खरग 
सचन्ते सेवन्ते स्वगे निवसन्तीयर्थः । (लड लड अडभावश्चर्पः ।) तं कं नाकमित्यपेक्षा- 
यामुच्यते । यत्र यस्मिन्न के पूर्वे पूवेकालोनाः पूचंकल्पीयाः साध्याः गणदेवविरोपाः देवा 
वाुदेवांशा अजानदेवाः अभिवाथुमूर्यौख्या सन्ति तिष्न्नीयर्थः । तं नाकं सचन्ते इति 
भावः यतो यज्गं ज्योतिष्टोमं छैव देवा इन्द्रादय. स्वगे निवमन्ति अनो मनुष्यैरपि पूरं 
भ्योतिष्टोमः छृतः। इदानीमपि कुत्रचित् क्रियने च (“व्योतिष्टोनेन यजेत स्वगंकामः 
इति श्रुते. स्वगंरमुकैरिदयनान्नैःपि यनमनिन्पािष्टातेन यथन ये यजमाना प्योिष्टोमेन यजन्ते ते स्वर्ग प्रघ्रुबन्तीनि तासर्य्यर्थः । अतोऽनेन मन्तरेण विष्णवे ुष्पाज्ञछि समपयामि । सद्राभिषेकादिपक्षे तु अनेन सद्रमभिषिन्चामि रुद्रसुदिर्य मन्रमिमं जपामि, रु्रयुदिश्य अनेन मन्त्रेण जुहोमि, स विष्णुः रुद्रो वा मां सुखं गमयतित्यारांसा- 
वाक्याथ: ॥ १६॥ 

अथास्य मन्त्रस्य व्याख्यान्तरमास्मो पासनविपये यथा- दीञ्यन्तीति देवास्तपसा योतमानाः योगिनः यज्ञेन समाधिलक्षगेन यागेन यज्ञं नारायणास्यं ज्ञानस्वरूपं परसेश्वरमय- जन्त समाधिविधिना सम्यगवुष्ठितवन्त इत्यर्थः । तानि प्रसिद्धानि समाधिरूपाणि धर्माणि 
प्रथमानि सख्यानि आसन् अभव्नित्य्थः | अत इदानीमपि ये योगिनः समाधिना पर मात्मानं यजन्ते इतिशेषः ते ह ते तु महिमानः महात्मानः नां सनकादीनां स्थानं सचन्त 
(रुडथ छुङ् अडभावग्धापेः ) सचन्ते सेवन्ते गच्छन्तीयर्थ । यत्र यस्मिन्नाके बह्माख्यस्थाने १ उयातनाः पूव कारीनाः कपिलादयो सुनयः साध्याः क्मदेवा गणदेवताचिरेपाः देवाः आजानदेवा्च सन्ति तिष्न्तीत्यथः । तं नाकं सचन्ते सद्गच्छते इत्यथे" । इदानीन्तना अपि ये योगिनः समाधिना नारायणमनुस्मरन्ति ते महिमानः महात्मानो जन्मान्तरेनिधूत्तगणाः 
छा भूत्वा नारायणाख्यं पुरुषं विशन्ति मुक्ति गच्छन्तीत्याशय। तथा च श्रुतिः “एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम प्यते नरे” इति, यथा स्वगप्राप्ठो नानोपाया यज्त्रतालु्ानरूपा दरीदर्यन्ते न तथा सुक्ताबियर्थः । तरमादातमोपासनार्थं सवेय॑तितन्यं येनायन्तदुःखनिवु- ततिः स्यादितिभावः । तथाचोक्तं “भिद्यते हदयमन्थिदिषटयन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमाण तस्मिन्दृष्टे परावरे” । इति ॥ अयमेव मोक्षोपायः । मोक्षे नान्यदुपायान्तरं दरी. सयते । तदुक्तं शया धनान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय इति ॥ अतो विष्णुं पूजयित्वानेन 



॥। 

मच्याथंचन्द्रोदयः। १२१ 

मन्त्रेण तस्मै पुष्पाञ्जडि समपयामीति विष्णोः षोडश्योपचारपूजापक्षे । रुद्राभिपिकादौ तु 
सद्रमनेनाभिपिच्ामीत्यादि पूववत् ।१६॥ 

एवं पुरुपपुक्तं व्यास्यायोत्तरनारायणं व्याख्यायते | 

ॐ अद्यः सम्परतहं पृथिव्यै रसांच व्रिश्वकमेणटं समंवततेताम्रे । 
तस्य तष्ट ध्विदिधदषप्रेति तन्पस्येस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १७ ॥ 

अद्भयः सम्भ्रत इत्यादि पङ्क चस्योत्तरनारायणछपिरायानां तिखणां चिष्प्डन्दपे दयोरनु 
एष्छन्दोऽन्त्याखिष्ष्डन्दऽआदिलयो देवता सद्रशिखाजपे विनियोगः) स्नपनपक्षे तु र्द्रशिखा- 
सनपने विनियोगः । होमपक्षे तु रुद्ररिखाहोमे विनियोगः । एवं वाक्योहेन विनियोगोऽनुस 
न्धेयः । मन्राथस्त्वेवं तथाहि । तत्र पूवकल्पे पुरुपमेधयाजी आदित्यरूप प्राप्तः स्तूयते । 
सडय' जलात् तथा प्रथिव्ये व्यत्ययेन पच्चम्यथ चतुथं “व्यययो बहुं" “बहुं छन्दसीः"ति 
पाणिन्युक्तेः । प्रथिव्याश्च सकाशात् यः रखः सम्थृतः पुष्टोऽभूदितिरोषः। प्रथिव्यपां महणं 
पञ्चभूतोपरक्षणाथं तेनायमथ: । मूतपच्चकात् यः रसः सम्भ्रतः पुष्टोऽभूदिलयथंः । तथा 
विश्वकमंणः विश्वानि सबोणि जगदुपत्त्यादीनि कमणि यस्य स विश्चकम्माँ इह विग्धकमेशब्देन 
कार एवोच्यते जगदुतपन््यादिकाय्यमात्रं प्रति तस्य कारणत्वसद्धावात् । तस्य विश्वकमणः 
कालस्य रसासपरीतेः सकाशाच्च य. रसः अग्र प्रथमं समवत्तेत जीवश्ष्टेः प्रागेव समभवदिः 
यथं" । भूतपच्वकृस्य कालस्य च सवे प्रति कारणत्वात् पुरुषमेधयाजिनो िङ्गशरीरे पञ्चभूतानि 
तुष्टानि कारश्च वुष्टोऽभृदिव्यथे. । ततश्च तुष्टेभ्य कश्चिद्रसविशेषफररूपः उत्तमजन्मप्रद् उत्प- 
न्नोऽभूदित्याशयः । तस्य रसस्य अथाद्रसविद्ेषस्य फररूपस्य तेजोमयं रूपं विदधत् धारयन् 
त्वष्टा आदिलयः एति प्रव्यहसुदयं करोतीत्यथेः । अत एव, अग्रे प्रथमं जीवसरष्टेः प्रागेवेत्यथैः 
मत्येस्य मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिनः आजानदेवस्वं सूथ्यंख्पेण सुख्यदेवत्वं सम्ब- 
भूवेति रोषः । देवाश्च द्विविधाः, कमदेवाः आजानदेवाश्चेति भेदेन । उत्छष्टकमंणा ये 
देवत्वं प्राप्नास्ते कमदेवाः उच्यन्ते । ये तु खष्टयादावुसपन्नास्ते आजानदैवाश्च। से खलु 
आजानदेवास्ते कमदेवेभ्यः शरेष्ठा भवन्ति ) तदुक्तं श्रत्या “अथ ये शतं कमंदेवानामानन्दा 
स॒ एक आजानदेवानामानन्दः” इति । तत्रस्थं विवरणं सुस्योदय आजानदेवाः, इन्द्रादयश्च 
कमदेवा इति ॥ १५] 

यद्वास्या ऋचः एवमर्थान्तरं तदययथा-त्वष्टा आदित्यः अग्रे सृष्टयादौ अद्धधः जरत् 
प्रयिव्ये विभक्तिव्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे चतुर्था प्रथिव्याः भूमेरपि प्रागेव सम्भृतः सम्बभव । 
इह प्रथिव्यपां ्रहणं पञ्चभूतोपलक्षणाथं तेनायमथ । त्वष्टा आदिलयः पश्नभूतोत्पत्तेः प्रागेव 
सम्थरतः पुष्ट" सञ्ञात इयर्थः । न केवरं पञ्म्तोरपत्तेः प्रागेव सम्भतः किन्तु विश्वकमण 
बरह्मणः रसात् इच्छातः पूवमेव समवत्तेत समभवत् । “एकोऽहं बहुस्याभि"ति जगन्निमों 
णेच्छा परमात्मनो यदामत्तदा तदिच्छातः प्रागेव समवत्तंत ब्रह्मरूपत्वेनेतिशेषः । अत एव 
तस्य आदित्यस्य तत् रूपं मण्डलाकार मन्यस्य मनुष्यस्य जातावेकवचनं मनुष्याणां स्टि- 
तोऽपि अग्र प्रथममेव विरवकमेणा कृतमितिशेषः । तस्रभृत्येवादित्यः आजानदेवत्वं सूय्येरू 
पेण मुख्यं देवत्वं विदधत् धारयन् सन एति तेजोमयमेतन्मण्डराकारं रूपं धाययन्नदया- 



१२२ ॥ मन््रा्थ॑चन्द्रोदयः | 

चठादस्ताचं गच्छतीव्यथः । इद।नीमपि तदेवादियस्य सण्टङाकारं रूपं मतुप्यद्रीर- 
दयते । द्विविधाः देवा", उल्छृ्ेन कमणा देवत्वं प्राप्ता. कमदेवा इन्द्रादय.) सष्टयादावुतपन्ना 
देवा आजानदेवाः सूय्यीदयः, इति । तदुक्तं श्रुत्या भ्ये शतं कमेदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दः इति । आजानदेवत्वं तेजोविशिषत्वं तच्च सूस्यारिष्वेष 
दर्यते । अतो भगवता श्रीष्णचन्द्रेणापयुक्तमल्लेनं प्रति “यदादित्यगतं तेजो जग- 
द्वासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचा तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।'‡ इति । अतो विभुक्तये 
सर्वस्त्तज एवोपासितन्यम् । तथा चोक्तं श्रुत्या “स बह्मा स रिवः सेन्द्रः सोऽक्षर' परमः 
स्वराट् । स एव विष्णुः स प्राण स काठामिः स चन्द्रमाः । स एव सवं यद्भूतं यच्च भाव्यं 
सनातनम् । ज्ञात्वा तं म्र्युमत्ये ति नान्यः पन्था विमुक्तये ।।; इत्यथ वेवेदस्य कैवल्योपनि- 
पदि प्रथमखण्डे द्रष्ट्यम् ॥ यम्तेजोमयोऽयं पुरुप. शिवस्तमनेनाभिपिश्चामिः तमुिरय 
जपामि, तदिद जुहोमि, स चायं परिवुष्टः शिवो मां सुखं गमयचित्याशं सावाक्याथ, | १५॥ 

ववेदाहमेतं पुरषं महान्तपादिव्यवण तम॑सर परस्तात् । 
तमेव विदित्वाति म्युमेति नान्यःपन्धां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 
अहमुपासक ईदशमेतं पुरुषमादियमण्डलान्तर्गतं तेजोमयं “योऽसावादित्ये पुरुपः 

सोऽसावहम्' इतिश्रुतेवेदान्तप्रतिपाद्य श्ुतिध्रसिद्धं वेद जानामीत्यर्थः । कीटशमेतं पुरुपमि- 
त्यपेक्षायामुच्यते । महान्तं सर्वोत्कृष्टं देशकार्व्यवच्छेदरहितमित्यर्थ" । तथा आदिस्यवर्ण 
आदित्यस्येव वर्णो यस्य स आदित्यव्णस्तमादिव्यवणैम् उपमान्तराभावात्खोपममियर्थ. । 
ञ्योतिमेयमितिभावः। यथाऽऽदिव्यः खप्रकाश्चकः परानपि प्रकाङरायति तथायमपि ब्रह्मरूपः 
पुरुषो जगदपि प्रकाशयतीत्याशयः । तथा तमसः परसात् तमोरहितं तमःशब्देनाविश्योच्यते 
तेनायमथः; अविदयात्मक्संसारात्परसुत्तीणैमित्यथः । इदृशं पुरुपं वेद अहं जानामीलभि- 
रयः । तथा यं पुरुषमहं जानामि तमेव पुरुपं विदित्वा ज्ञात्वा मृद्युमव्येति अतिक्रामति 
अव्रोपसगेस्य व्यवहितेनापि क्रियापदेन सह सम्बन्धः ‹ “व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात् | 
रयुमतिकरम्य परं ब्रह्माधिगच्छति संसाररूपं मृदयुयुहक्गय ज्योतिर्मयं ब्रह्म प्रापभरोति, संसार 
तिरस्कृत्य तं ब्रह्माख्यं पुरुपमनुप्रविरतीव्याशयः । अयनाय अपुनयाघवृत्तये मोक्षाय अन्यः 
पन्था मार्गो न विद्यते येन प्रथा साधको मृलुमतिक्रम्य पर ब्रह्य प्राप्नयादितिभावः। 
सूयमण्डलान्तः पुरुपमात्मानं ज्ञात्वैव मुक्तिं रमते। यतोऽसौ पुरुपो ज्ञातः सन् मोक्ष 
ददाति अतोऽयमेव पुरुपो ध्यानगम्य इति वाक्यार्थः "आत्मा वारे दर्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो भमरेयी"तिशरतेः ।। १८ ॥ 

| «^ 

मनापतिश्वरति गभे ऽअन्तरजांयमानो वहुधा व्विजायते | 
तस्य योनि परिपद्यन्ति धौरास्तस्मन् तस्ुभव॑नानि च्वि ॥ १९ ॥ 

॥ प्रजापतिः प्रजानां पाटकः विज्ञान्धनानन्दस्वभावः सवोन्तयामी सवेंसाक्षी सर्वात्मा धुति्सिद्धः परमासमऽऽदित्यमण्डलन्तगेत. पुरुप एव अन्तश्वरति सर्वप्राणिनां देहमध्ये जीवास्मकरूपतया वसतीयथैः । तथा यश्च पुरुपः गस अजायमानोऽनुत्पद्यमानोऽपि बहुधा 
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विजायते कार्यकारणरूपेण मायया प्रपञ्चरूपेणोस्पयते निव्यत्वात् । अथवा स एव पुरुषः 
अजायमानोऽनत्पत्तिधस्मीपि गमं बहुधा विजायते बहुप्रकारेण गमे प्रविशति स्थावरजङ्ग- 
मात्मकसर्वदेदेषु जन्मस्थितिं कमते यसादिश्षरीरेण बोम वीतीस्यथेः । तस्य प्रजापते" योनि 

सुत्प्तिस्थानं धीराः जह्मविदः परिपर्यन्ति ध्यानेन सम्यगवछोकयन्तीत्यथः । तस्य प्रजापते- 
यंदुतपन्तिस्थानं तदेव ब्रह्मेत्यभिप्रायः “एकोऽ बहुस्यां प्रजायेयम्” इति श्रुतेः “मम योनिम 
हद्भह्य तस्मिन् गर्भ दधाम्यहमि"तिभगवदुक्तश्च । अथवा तस्य प्रजापतेः योनि स्वरूपं धीराः 

ब्रह्मवादिनः परिपद्यन्ति सम्यगवलोकयन्तीत्य॒थंः । अहं ब्रह्मास्मीति जानन्तीत्यभिप्रायः । 
तस्मिन् ह हकार एवार्थे तस्मिन्नेव प्रजापतौ कारणात्मनि वह्यणि चिन्ा विश्वानि सवीणि 
भुवनानि भूतजातानि तस्थुः स्थितानि सर्वं तदात्मकमेवेति तात्पय्यीथैः “'सवें खल्विदं 
द्यति श्रुतेः ॥ १९ ॥ 

यो दवेभ्य॑ऽभातपंति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो खुचाय॒ बाह्यये ॥ २० ॥ 

यः प्रजापतिरेव रविमण्डरे स्थितः सन् आदिलयमण्डलान्तगतः पुरुषो भूस्वा देवेभ्यः 

आतपति देवेभ्योऽथीय आ समन्ताद्धावेन सूथ्यैरूपेण तपति देवोपकाराथमुदेति दिवि विदयो- 
तते इत्यथः । सति सूर्य्योदये देवकर्मणः प्रवत्तेमानस्वात् । यो देवानां पुरोहितः यश्चादित्य- 
रूपः प्रजापति- देवानां पुरः अमरे हित स्थापितः यज्ञादौ देवस्थापनासूवंमभिरूपेण आधी- 
यते इत्यभिप्राय. “अभ्व देवानां सुख तस्मादध्चिमुखा ह वै देवा अदन्ति इति श्रुतेः देवा- 
नामभिभ्ुखस्वादेवानां पुरोऽभिरेव निधीयते इति तास्य्यौथः । तथा यः प्रजापतिः आदि- 
यमण्डलान्तर्मतः पुरषः देवेभ्यः पूर्वो जातः देवेभ्यः प्रागेवोत्पननस्तस्मे रुचाय रोचतेऽसौ 
रचः तस्मै रचाय रोचमानाय दीप्यमानाय ब्राह्मये ब्रह्मणोऽप्यं बराद्धिः तस्मे बाह्ये 
ब्रह्मणोऽपत्याय ब्रह्मावयवभूताय वा सू्य॑रूपाय प्रजापतये नम. नमरकारोऽस्सित्यथः । 
रुचायेव्यत्र “'्गुपघेप्यादिना कप्रत्ययः । बाह्यये इयत्र इञि टिरोपो बोध्यः ॥ २० ॥ 

# ॥ 

रचं व्राहमञ्नय॑न्तो देषाऽअग्रे तदवरवन् । 
नः $ इ 

यस्त्वेवं त्राद्यणो च्विद्यात्तस्यं देवाऽअसून्वकषे ॥ २१ ॥ 

दीव्यन्तीति देवाः ब्रह्मादयः जनयन्तः स्वयमुयदयमानाः सन्तः रुचं रोचतेऽसों 
रचस्तं चं रोचमानं दीप्यमानं दिवि भासमानं ब्राह्यं ब्रह्सुतं रविमण्डान्तगेतं पुरुषमा 
दिव्यम् अपरे प्रथम तदन्रबन् तदुत्तवन्तः, यत् हे पुरपोत्तम, आदित्यात्मन् प्रजापते? एवमसुना 
यः ब्राह्मणः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण वब्रहमज्ञानवान् पुरुषः त्वा स्वां विद्यात् सूक्तोक्तमकारेण 
ब्रह्मभूतं विश्वरूपं “सवं खरिवदं व्ये" तिश्तेब्रह्यादिस्तम्बपर्यन्तभूतं त्वां जानीयात् तस्य 
्ह्मज्ञानिनः पुरुषस्य वशे देवाः बरहप्रशृतयः इन्द्रादयः असन् आसन् भवन्तीयथंः । “जद्य- 
वित्साक्षाद्रद्यैव मवतीःति श्रुतेः ब्रह्विद. पुरुपस्येच्छायां सवदैव देषा वत्तन्ते अन्येषां 
पुनः का कथेत्यभिप्राय' । “छन्दसि टडर्ड खिट” इति पाणिनिवचनादसन्नित्यत्र अस्तेखे- 
इरथे खडः अडभावश्चापैः “बहर छन्दस्यमाडयोगेऽपीःति पाणिन्युक्तेः । यद्र सवे जद्यादयो 
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देवाः सवदैव विद्यन्ते तस्य का मृटयुभीतिः संसारभीतिवेँत्यारायः। ‹ त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति 
निभेया विनायकानीकपमूद्धु प्रभो” इत्यादि श्रीमद्भागवते दशमरकन्धे परवौधं गभ॑स्तौ 
द्रव्यम् । अतोऽस्माकं देवानां मध्येऽयमादिय एव सस्य इति देवाः परस्परं पूवेमनुबन् , 
अत इदानीं साधकोऽप्यहं नुव यदहं स्वदेकशरणोऽस्मि मां सवेतो भवेन तथा रक्ष यथा 
मम केनापि प्रकारेण न कापि मीतिभवेदिति तास्पय्यीथ. ।॥ २१॥ 

कः ि 1 भ्ीश ते टक्मीध॒ पल्या॑वहोरातरे पा नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् । 
नि | (५ 1 

इष्मन्निषाणाधुम्मऽईषाण सवलोकम्पऽषाण ॥ २२ \। 

एवमादित्यमण्डडान्तगेतं पुरुषं प्रजापत्थास्यं पुरुपोत्तमं स्तुप्वा तत. प्रार्थयते । तद्यथा 
हे आदित्यमण्डलान्तगेतपुरुष, प्रजापते, पुरुषोत्तम, श्रीश्च रक्ष्मीश्च तव पल्यौ सहचारिण्यौ 
स्त इति शोषः। तव जाये वर्तेते इत्यथैः ! चकारदरयं तुल्यप्राधान्यज्ञापनार्थ् शरीरें क्षमी 
धनमित्यथेः । यद्रश्ालुरपो छोकानामाश्रयणीयो भवति सा श्रीः । श्रीयतेऽनयेति श्रीः सम्प- 
दित्यथंः । तथा यद्रशातयुरुषो छोकानां दर्छंनीयो भवति सा लक्ष्मीः रक्ष्यते दश्यते जनैः सा र्मी: सोन्दय्यादिकारणं घनमित्य्थः । “यस्यास्ति वित्तं स नरः लीनः स एव वक्ता स च दशनीयः। स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सर्व गुणाः काच्चनमाश्रयन्ति” इत्यक्त, यस्य धनं वत्ते तमेव सवे जनाः पश्यन्ति निधनं नरं दृटा सुख न्युन्नी्न्ति । अतो 
दरिं भ्रति केनचिदुक्त “हे दारिश्य नमस्तुभ्यं सिद्धोऽदं त्वस्मसादतः। पर्याम्यहं जग- ९ 9 ८ * € २ त्सवे न मां परयति कञ्चनेति । रश्षदशोनाङ्कनये रित्यस्य रूपं श्रीरुकषमीश्वेतयुभे त्वद्ये 
इत्यथः । तथा हे पुरषोत्तम, अहोरात्रे तव पारश्र॑स्त इति शेषः । अहोरा्निश्चतयुभे तव पाश्च. 
स्थानीये वत्ते तव पाशवदयमस्तीयथंः । अहःरब्दो ब्रह्मपरः तस्य विदयास्मकलेन प्रका. 
रूपत्वात् । रात्रिशब्दः संसारपराप्रकृतिपरः तस्याऽविदयात्मकसवेनाप्रकाश कत्वात् । एतेन 
धम्माथेकामात्मकः संसार. तन्निघरत्त्यात्मको मोक्षश्च श्रीपरमेश्वरस्य पाशवद्वयमित्यक्तं भवति । 
पथा दे पुरषोत्तम, नक्षत्राणि अन्तरिक्षस्थाः स्ास्तारकास्तव रूपं तव मूरतिरितय्थः । नक्ष- त्राणां तवेव तेजसा भासमानत्वादिलाशय ““तेजसा मोक: सूर्य्यो नक्षव्राण्यम्बुगोखकाः 
इति व्योतिःशाखोक्तः। तथा ह पुरुषोत्तम, अश्विनौ यावा एरथिव्यौ तव व्यात्तं विवतं सुख- भिखथः । अञ्चवाति व्यारूत. सवे जगदित्यञचिनौ, चयौर्ज्योतिषाञ्चते, प्रथिवी रसेनान्रटक्षे. नाञ्चतेः अतोऽश्चिरब्देन इह दयावा्रयिव्योग्हणं तस्मादेवमुक्त भवति यत् हे पुरुषोत्तम, अथिनो यावाप्रथिव्यौ तव विकसितमुखस्थानीये इत्यभिप्रायः । तथा च श्रतिः “अश्धिनौ 
यावाप्रथिव्यो इमे हीदं सवमश्चुवाताम्ः ̀  इति । हे पुरुषोत्तम, यस्त्वमी हास्त त्व महं याचे इति शेषः । कि तद्याचनं तदुच्यते । इष्णन् पाण कमफलमिच्छन्तं सकामं मामिच्छन् सन् ख इवाण इच्छ अनुगृहाण, निजोपासकं मां सत्वरमनुग्रहागेयर्थ, । ‹ !इप इच्छायाम्ः'विक- रणव्चत्ययुः, “"्यत्ययो बहुलमिति पाणिनिवचनात्। अथवा ८“इप आमीक्षण्ये"क्रयादिः अभ्रच्छाथः। किमेषणीयं तत्रोच्यते । मे मम छते असं परलोकम् हइपाण मम परछोकः समी चीनोऽस्िति त्वमिच्छ । न केवटममुं पररोकमेव, किन्तु मे मम॒ सवेरोकं भूरादिषप्त. रोकमिषाण सबेरोकाए्मकोऽदहं भवेयमितीच्छलर्थ. । अहं मुक्तो भवेयमिदयभिपरायः “सवं 
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खल्विदं ब्रह्य" इति श्रुतेः। यद्वा मे मम अमुमिषाण मे मम दमं भाय्यीपुत्रजनादिकम् 
श्षाण तथा मे मम सवंखोक भुरादिसप्रलोकमिषाण । यथा सम भाययापुत्रामकोऽयं 
संसारः स्वगोदिरूपः परलोक सुसमीचीनो भवेत्तथा स्वमिच्छ । तवेच्छामात्रेणेव 
ममोपासकस्य सवमेव सम्पत्स्यते सत्यसङ्कल्पत्वेनामो चेच्छत्वात्तवेत्यभिप्रायः । य, 
कश्चितस्वगपुत्रादिकामनयानेन सहखशीषोध्यायेन स्वां स्तौति पूजयद्युपतिष्ठते बा तस्य 
सवाभीष्टसिद्धिभेवति । अतोऽनेनाध्यायेन स्तुति वतो ममापि मा्यापुत्रधनादिलकाभोऽन्ते 
मोक्षश्चास्त्वितिवाक्याथः। अनेन सहसरशीषौध्यायेन यद्यपि प्रधानतया विराडकरूपेण 
पुरुषमेधास्ययज्ञरूपेण आदियमण्डान्तगेतपुरषरूपेण ( आदित्यरूपेण ) प्रजापतिरूपेण च 
विष्णुरेव स्तूयते । तथापि रद्रल्रपनरद्रनपरद्रहोमेष्वपि रुद्रपक्षे तत्तदूपेण रुद्रोऽपि स्तूयते । 
“योऽयं विष्णुः सवैरद्रो द्रो विष्णः स एव हि। एवं द्रयोरमेदेन पूजायाः फठमाप्रया- 
दिति ब्रह्मवचनात् । अतो विष्णुयजने रुद्रस्नपने तथा विष्णुयाग सुद्रयागे च सममेव 
भाष्यमवगन्तन्यम् ॥ २२॥ 

एवसुत्तरनारायणं व्याख्याय अप्रतिरथस्याथं विवृणोमि तथा हि- 

आशयुशतिक्ानो षभो न भीमो घनाघनः क्षोभंणशर्षणीनाम् । 
सङ्कन्दं नोऽनिमिषऽषएकवीर> शतऽसेनाऽअनयस्साकमिन््र--॥ १॥ 
आश्युःशिशान इदयादिसप्रदरचेस्याप्रतिरथदछषिरायानां ददशां वरिष्टष्डन्द इन्द्रो 

देवता अवसष्टेति दयोरनुष्टुष्छन्द इषुुरभी देवते असोयेति त्रिष्टुप्डन्दो मरुदेवता 
यत्र बाणा इति पदङ्किरछन्दो बाणादेवता ममोणित इति त्रिष्टुप्छन्दो वमेदेवता सुद्रकवचज- 
पे विनियोगः । सरपनपक्षे सपने विनियोगः । होमपक्षे होमे विनियोगः । अस्य श्राद्धेऽपि 
पाठो भवति तत्पक्षे श्राद्धाधिकरणकजपे विनियोगः । एवंप्रकारेण वाक्योहः कन्तैव्यः । रद्र 
स्नपनादिग्रकरणएवश्चादिहानेनाप्रतिरथेनापि सद्र एव इन्द्ररूपेण स्तूयते । “'अतिरिक्तमि"तिका 
रिकथा दीनपदान्यध्याहर्य व्याख्यायते । तथा हि-*“इन्द्रो मरुत्वान्मघवा विडौजा. पाकञ्चा- 
सनः"? इत्यायभिधानायद्प्यत्र इन्द्रदाब्देन शतक्रस्वाख्यः राचीपतिरेव गृह्यते रतूयते च 
तथाप्यत्र षडज्खशतरद्रियप्रकरणवसादिन्द्रपदं रंद्रविरोषणत्वेनाभ्युपेयम् । रुद्रः रिवः प्रव्ये- 
तव्यः । “स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् । सएव विष्णुः सः प्राणः स 
काराभिः स चन्द्रमाः” इत्याथवं णिकश्रतेः। “स्वयं ब्रह्या स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः सवयं शिव. | 
स्वयं विश्वमिदं सवं स्वस्मादन्यन्न किच्चन' इति ब्रहदारण्यकश्चतेश्च शिवेन्द्र योरभेदस्वेन 
प्रतिपादनादिहैन्द्रपद्ं शिवमेवोपलक्षयति स रिवो रुद्र एव “नमः सोमाय चरुद्रायच 
नमः शिवाय च रिवतराय चे"ति मन्रहयेनोभयनाम्ना स्तुयवगतेः । “इदि परमैदवर्येःः 
इयस्माद्रकप्रयये इदित्वान्नुमि इन्दतीति इन्द्रः इतियोगिककल्पनया परभेरवय्यंयुक्तो सुद्र एव 
गृह्यते स्तूयते च । तथा हि ईशो रुद्रः शतं बह्वीः सेनाः साकं सहैव एकदैव अजयत् जित- 
वान् दक्षप्रजापतेयज्ञविध्वंसावसरे तदीयसेन्येः सह बाणासुरयुद्धे बाणासररक्षाथं विष्णना 
च सह् घोरसद्खामे इतिरोष. । कीटशो रुद्रः इन्द्रः परमेदवय्ययुक्तः । तथा आयुः क्षिप्र- 
कारी सी्रगामी च आपत्तौ भक्तरक्षुणाथं सी्गन्तेत्यथंः । आशञ्युरित्यस्य क्िप्रनामसु पठि 
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तत्वात् । अथवा अरदुते व्याप्रोत्ि सवं जगदियाञ्चः व्यापक स्यथ, । “असू व्याप्नो 
इव्यस्मात् उणूपरत्ययोऽवगन्तव्य. । तथा शिशानः “शो तनूकरणे" “बहुखं छन्द्सौः ति 
ज़ुदोत्यादित्वाच्छानचि द्वित्वं श्यति प्युपताखं ीक्ष्णीकरोतीति रिश्चानः राचुवधा्ं 
पारपताख्चप्य तीक्ष्णकत्तौ । इन्द्रपक्षे तु इयति व्रं तिष्ष्णीकरोतीति शिानः वृद्रादिवधाथं 
वज्रस्य तीक्णकन्त इयथः । तथा वृपभो न भीमः न इवाथ वु षभ इव भीमः बिभेत्यस्मा- 
दिति भीमः भयङ्करः शत्रूणां कृते भयानकः शरणा मयदातेयथः । तथा घनाघनः हनहन. 
ति वक्ता शत्रूणासतिरयेन घातक इत्यथः । ृषटिकतृत्वसम्बन्धेन घनश्रीरो वा मेघरूप 
इयथः, वपकाष्दो घनाघन इयमिधानात् । तथा चषणीनां मनुष्याणां क्षोभणः क्षोभतीति 
क्षोभणः क्षोभक: रत्रूणा पापिनां वा चारकः । तथा सङ्कन्दनः सम्यक् ऋन्दनं परमयहेतु. 
ष्वेनियंस्य सः सङ्कन्दनः शत्रूणां कृते मयानकध्वनिकारकः शान्रूणां हाता आहानकत्तैति वा । 
अथवा सम्यक् व्रन्दयति शाचरून् पापिनो वा नरान् रोदयतीति सङ्कन्दनः शरणां पापिनां 
तराणां वा रोदयितेदययथेः । तथा अनिमिपः नास्ति निमिपो यस्य सः तथोक्त निमेपरहितः 
आहवे अप्रमादी कदाचिदपि निमेषं न करोति अव्यन्तसावधात इत्यथ. । अथवा अनिभिपः 
निमेषरहित. अनिमिषत्यञ्च देवत्यादेव तस्य प्रसिद्धम् । तथा एकवीर एकश्चासौ वीरः 
एकवीरः विक्रान्तः अन्यनिरपेश्चः सन् समस्तशत्रूनेक एव जेतुं समथं इत्यथः । ईदयो रुद्र 
एकदै समस्ताः सेना पुराऽजयत् । अत इदानीमपि सपनकनतुमम रक्चाथं मदीयश्रोः 
समस्ता भपि सेनाः जयत्वित्या्षंसावाक्याथंः ॥९। 

सङ्कन्दनेना निमिषेण निष्णुनं युत्कारेण दुश्च्यव॒नेन॑ धृष्णुना । 

तदिन्द्रेण जयत॒ तत्सहध्वं युधोनरऽदषहस्तेन च्छष्णां ॥ २ ॥ 
( युध्यन्ते इति युधः, युध्यतेः किप्रत्यये सम्बोधने "“पादादावामच्रितस्ये "ति आदय- 

दात्तः। ) हे युधः योद्धार › हे नरः मनुष्याः, यूयं तत्सैन्यं परबलं जयत वश्चीकुरुत। वशीकरतय 
च तत्सैन्यं परबलं सहध्वम् अभिमवत विनाशयतेर्यर्थः । अमे “"अतिरिक्तमि""ति कारिकया 
हीनपदाध्याहारेण वाक्ययोजना द्रष्टव्या । तत् कि सैन्यमिलयपेक्षायामुच्यते । यतन्यं पर- 
बं रुद्रेण पुरा जितमितिशेपः । भ तरक्षाथं वशीकृतं ततसैन्यमित्य्थः । प्रथन्तु मद्रक्ार्थं 
द्रेणेव परसेन्यं जितं पशचायुष्मामिरजतन्यमित्याञ्चय. । कीटरोन रुद्रेण 'ददि परमै" 
इन्दतीति इन्द्रसतन इन्द्रेण परमेश्वय्ययुक्तनेत्य्थः । पुनः कीटेन सद्कन्दनेन शनुभयार्थंम- 
तयन्तभयानकञचब्दकारिणेयथंः । तथा अनिमिपेण देवस्वान्निमेषरहितेनेत्यर्थः। यद्वा अनि- 
मिषेण अप्रमादिना एकचिनत्तेन अत्यन्तसावधानेनेत्य्थः 1 जिष्णुना जयतीव्येवं शीडो जिष्णु 
स्तेन जिष्णुना जयनरीेनेत्यथः । तथा युत्कारेण युधं करोतीति युत्ारस्तेन युत्कारेण 
( कम्मण्यण ) युद्धकारिणेत्यथेः । तथा दुरुच्यवनेन दुःखेन च्यावयितुं शक्य टुश्यवनस्तेन 
दशर्यबनेन ठुराघषण अजय्येनेत्यथेः । तथा धृष्णुना धपतीव्येवं शीरो धृष्णस्तेन धृष्णुना 
धपषेणशीकेनेत्यथेः । तथा इषुदस्तेन इपवो हस्ते यस्य स इषुहस्तस्तेन इषुहस्तेन बाणपाणिने- 
यथ्. 1 तथा ष्णा वपतीति वपा तेन व्रष्णा वषेणशीटेन भक्तानां कृते कामाभिवषुकेणे- 
स्यथः । देदेन सद्र मदरक्षाथं तत्सैन्यं परबलं पूवमेव जितम् हे युधोनरः, मदीययोद्धाये 
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मतुष्याः) इदानीं यूयमपि सुद्रजितावशिष्रं तत्सैन्यं परं जयत जिष्वा च सहभ्वममि- 
मवतेव्याश्चयः ॥ २॥ 

स इषुहस्त सनिंषङ्गिमिवेशो सः स॒ष्टा स ॒युधऽडन्द्रो गणेन । 

सुई सषटजित्सोमुपा वाहुशुधयगरधन्वा प्रतिंहिताभिरस्तं ॥ ३॥ 

८अतिरिक्तमि"तिकारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायतेऽयं मन्न. । तत्र मन्त्रेऽ- 
स्मिन् स इति तच्छब्दश्रवणाय्च्छब्दोऽध्याहत्न्य-, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात् । तथा हिय 
टो रद्रोऽस्तीति शेषः । स इषुहस्तैः बाणहस्तेर्योद्धभिः सह संसा संखजतीति संसष्टा 
( ““पवुखतृचाविः"तितरचप्रययः ) युद्धाय संसगकन्तौ सम्मितो भवतीतिशेषः। तथा स एव 
रुद्रो निषङ्गिमिः निषज्यते इति निषद्गः खञ्च: सोऽस्ति येषां ते निपद्धिणस्तेः निषद्धिमि 
खद्धिमिः खङ्खधारिभिः पुरुषश्च सह सं खष्टत्यनुषद्गः । संमिकितो भवतीत्यथः । रुद्रः कीट 
इयपेक्षायामुच्यते। वशी वशयति शत्रून् वशीकरोतीति वशी शचरूणां वशकारकः । यदा 
वशी कान्तः सवंजनप्रियः स्वतन्रो वा निगृहीतारिषङ्र्गो वा ईश्वरो वा । पुनः कीटः गणेन 
रिपुसमूहेनापि सह युधः युध्यतेऽसौ युधः ( इगुपधेति कप्रव्ययः ) राञ्रुभिः सह युद्धकन्तं 
त्यथः । पुनः कीटरशः इन्द्रः इन्दतीति इन्द्रः परमेश्वय्ययुक्त इत्यथ" ¡ तथा संसष्टजित् संस 
टान् सम्मिङितानेशी भूतान् राचून् जयतीति संसष्टजित् सङ्गीभूतानां सवेषामपि शचरूणां 
जेतेद्यथः । तथा सोमपा. सोमं पिबतीति सोमपाः सोमपानकनत्त स्कन्नहविर्भोक्तत्वाद्रुद्रस्य 
इह सोमपानकत्तुतवेनेयं स्तुतिरियनुसन्धेयम् । अथवा सोमं चन्द्रं पाति रक्षति श्वाश्रयस्वेन 
पारयतीति सोमपा. सोमरक्षक इत्यथः । तथा बाहुशधीं बाहोः शर्धो वरूमस्यास्तीति बाहू 
रर्धी बाहुबली बाहुबरोपेतः संयो गिनिरपेक्ष॒ इत्यथ. । शधं इति बङनामेतिनिवण्टुः । 
तथा उग्रधन्वा उमरुत्छृ् पिनाकाख्यं धयस्य स उग्रधन्वा ( धनुपश्चेत्यनङ्गदेशः ) 
उद्यतधनु. पिनाकहस्त इत्यथः । तथा प्रतिहिताभिः शन्रून्भरति स्वेन धुषा प्ररिताभि 
इषुभिः अस्ता क्षेप्ता अस्यतीत्येवं शीलः शरुनाशयितेयथः । (-श्ू्स क्षेपणे 'ततस्छन्प्रयय 
तस्यादयुदात्तः । ) य एतादयो सृद्रस्तमहं स्नपयामि सोऽपि तुषः छन्मों शत्रुतो रक्षस्वित्या- 
दांसावाक्याथः। स युध इत्यत्र स शब्दाऽञवृत्तिः पादपूरणाथीवगन्तव्या ।। ३ ॥ 

खहस्पते परि दीया रथन रक्षोहाऽपिजं२।ऽअपवाधमानः 1 

प्रभञ्न्त्सेना6्यमणो यधा जयनुस्पाकमेध्यविता रथानाम् ॥४। 
“शृहस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिर्धिपणो गररि"यभिधानात् यदपि देवगुरग्रहाणां 

मध्ये यः पञ्चमो गरहः स एव श्र हस्पतिशब्देनोपादीयते तथापि '्वाग्वै ब्रहती तस्या एप 
पतिञ्हस्पतिरि"तिश्चतेः रतक्रस्वास्यो यः शचीपतिरिन्द्रः सोऽपि कुत्रचित् बदस्पतिशब्देना 
भिधीयते तस्यापि व्याकरणकनत्तष्वात् । ““इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः राद्रवारिषेरिःः 
याय्यभिदहितसमङ्खभूतिस्वरूपाचार्य्येण । “अष्टौ व्याकरणानि, चतुदश निरुक्तानि" इति निस- 
त भाष्यकरृताप्युक्तं तत्राष्टानां व्याकरणानां मध्ये एकमेन्द्रं व्याकरणमिति श्रयते । इह तु 
पडद्गगतरुद्वियप्रकरणवशाद्रहस्पतिश्ब्देन सद्र एव गृह्यते स्तूयते च “अदउण् गि" त्या- 
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दिचतुदेशसूतरकरवात् । तान्येव चतुरईशपूत्राणि पाणिनीयन्या करणस्य निदानभूतानि 
सन्ति “त्यावसाने नटराजराजो ननाद ठकां नव पञ्चवारम् | उद्धन्तुकामः सनकादिसिद्धा- नेतद्ठिमरचेच्छिवसत्रनालम् ॥ °” इत्युक्तः । अतोऽत्र ब्रहस्पतिशब्दो रद्रविश्चेपणत्वेन भ्युन्नेयः 
तथा हि तत्र “अतिरिक्तमिति"' कारिकया हदीनपदान्यष्याह्य व्याख्यायतेऽयं मन्न हे ब्रहस्पते, 
वाकूपते, वाकृपारक' ह रद्र, एता्ृशस्वं रथेन परिदीय सर्वतो गच्छेत्य्थः । दीयतिरमय्थं 
ततो छोर् » तस्य द्र्य चोऽतस्तिड. इतिदीषघ" । गत्वा च अस्माकं रथाना स्यन्द्नानाप् 
अविता रश्चकः एपि मव । अस्तेरछोण्मध्यमपृर्षेकवचने एधीति रूपं तत्र ^स्वसोरेद्धाब- 
भ्यासलो पश्च? इत्येत्वम्, आमीयत्वेन एत्वस्यासिद्धतादधर्धिः, “असोरि '्य्टोपश्चावगन्तन्यः | 
कटरा रक्षोहा रक्षांसि हन्तीति रक्षोहा किप् रक्चसा हन्तेत्यथैः । तथा छि इ्वन् सन् 
परिदीयेत्यपक्षायामुच्यते । अमित्रान् शानन् परिवा धमानः परिपीडयन् तथा सेना. पर- 
कीयाः शुसेना' प्रभञ्जन् प्रमदयन् प्रकरेण मभनाः कुवनित्यथ, । तथा प्रगृणः प्रमहकान् 
हिसकान् रिपून् युधा युद्धेन जयन् पराभवन् सन् परिदीय परितो गच्छ गत्वा चास्माक रथानामविता रक्षको भवेत्यभिप्रायः । प्रमृण इति “मृण हिसाय। ( उ पर)" प्रपूवकस्य 
तस्य क्िपि द्वितीय।वहूवचनम् ॥ ४ ॥ 

वटविङ्ञाय स्थविर प्रवीर्< सहस्वान्वाजी सर्हमानऽग्र । 
भभिवींरोऽअमि संखा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमाक्त् गोतित् ॥ ५ ॥ 
“अतिरिक्तमिति” कारिकया हीनपदान्यध्याह्प्य व्यास्यायतेऽयं मच्न"। हे इन्द्र, पर. मेशय्ययुक्त; हे रुद्र, ईटश्वं जतं जयनद्चीं रथम् आतिष्ठ जारोहेत्यथः । कीटश्चस्त्वमित्य- पेक्षायामुच्यते । बरविज्ञायः बलं परकीयं विरोषेण जानातीति बरविज्ञायः परकीोयबटस्य ज्ातेत्यथः । ( कर्मण्यण् , “आतो युक्चिण्ङकतोः" इति युगागमश्च बोध्यः ) अथवा बलेन छृत्वा विज्ञायते इति वलब्रिज्ञायः बलेन प्रसिद्ध इव्यर्थः | (करणे घजृप्रत्ययो वाऽवगन्तन्यः) तथा स्थविरः पुरातन. समंलुशासको वा सर्वमान्यो वा । तथा प्रवीरः प्रकृष्टचासरो वीरः प्वीरः सुर इत्यथः । तथा सहस्वान् “सह इति बछनामेति निघण्टु." सहो बलमस्यास्तीति सहस्वान् बख्वानिस्यथः। तथा वाजो “वाज्ञ इत्यन्ननामः' वाजोऽन्नमस्यास्तीति वाजी अन्नवा- नियथः। तथा सहमानः (“षह मर्षणे शात्रून अभिभवन् पराभवन्निव्यर्थः । तथा उग्रः भीषण, युद्धेषु कूर इयथः । तथा अभिवीरः अमित. स्वतो वीरा यस्य स अभिवीरः सर्व. तो वीरेर्पेत इत्यथैः । तथा अभिसत्वा सथितः सवेत. सत्वान" परिचारकाः प्राणिनो यसय स अभिसत्वा सवेतः परिचारकगणैवे टित इत्यर्थः , तथा सहोजा (“सह इति बटनासेति निषण्टुः सहसः बराल्ातः सहोजाः नहि अन्यस्माज्ञात दंटग्बलवान् स्यादित्याशयः । तथा गोवित् गां स्तुतिगिरं वेत्तीति गोवित् स्तुतिज्ञः हे रुद्र, यस्त्वमीटशः स स्वं जैत्रं जयनरशीटं प्थमातिष्ठ दरक्षाथमारोदहेयथः । बङविज्ञाय इत्र सुपासुटगिति सलोपरछान्द सः ॥ ५॥ 

गोत्रभिदे गोषिदुं बज॑वाहं जयन्तमञ्जम॑भमणन्तमोजता । व < इमहसनाताऽभजुीरयध्वमनद्रः सखायोऽभनुस रभध्वम् ॥ ६॥ 



म्रन्रार्थचन्द्रौदयः । वि १२२ 

हे सजाताः, समानं जातं जन्म येपां ते सजाताः समानजन्मानो देवाः इन्द्रादयः, 
यहा “द्रा गणदेवता.--इत्यभिधानादेकादश्चसदह्वयकानां रुद्राणां मध्ये अदहिबुध्न्यादयो 
देवाः, यूयम् ईदशमसुं रुदरमलुवीस्यध्वम् ५८ शूरवीर बिक्रान्तौ" अदन्तश्चरादिस्तस्य कोण्म- 
ध्यमपुरुषवहूुवचनम् ) वीरकमकुर्बाणमलुगम्य वीरकमेणा प्रोत्साहयतेत्यथ' । यद्यप्ययं रुद्र 
स्वयं वीरकम्म तथाप्येनं प्रोस्सादयुक्तं यूयं कुरुतेत्यभिभ्रायः । तथा हे सखायः, सखिवदु- 
पकारकाः सखिवसरीतियुक्ता वा हे देवाः इन्द्रादयोऽदिवुध्न्यादयोवा देवाः, यूयभिमं र्द्रम् 

 अनुसंर्मध्वम् ^रभराभस्येः अस्य रुद्रस्य संरम्भं वेगं ज्ञात्वा पश्चायूयमपि संरम्भं ङुरुते- 
व्यभिप्रायः। कीटं सद्रभिटपेक्षायामुच्यते । गोत्रभिदं गोत्रम् असुरं भिनत्तिविदार्य- 
तीति गोत्रभित् तं गोत्रमिदम् असुरविनाराकमियथंः । रुद्रस्य त्रिपुरासुरविनारकत्वादेव 
असुर विनाश्कत्वमिलयथं; । यद्रा गाः अपः जायते इति गोत्रो मेघस्तस्य भेत्तारमित्यथः। 
गोचरं मेघबन्दं वृष्टथथः भिनत्ति विदारयतीति गोत्रभिदिति विप्रहोऽस्मिन्पक्षेऽनुसन्धेयः । 
अतोऽनावृष्टौ सद्राराधनं जनाः कबेन्तीति छोकऽपि दश्यते, इत्यारायः। तथा गोविदं गां वाचं 
स्तुतिबाणीं वेत्तीति गोवित्तं गोविदं भक्तकृतस्तुतिरूपाया वाचोवेत्तारमित्यथःः । गोविदं पण्डितं 
वा ५अद् उण्” इत्यादिचवुहेशसूत्रकटेतवात् । तथा वजव्ाहुं व्रं वादौ यस्य स वज्रबाहुं 
बज्रवाहं वज्रहस्तं सुद्रपत्ते पिनाक एव वज्नस्थानीयोऽवगन्तव्यः । रातक्रतुपन्ते वजं चज्राख्यं 
प्रसिद्धं स्दायुधं तदेवावगन्तव्यमितिविवेकः । तथा अञ्म जयन्तम् अञ्मेति सङ्कामनामेति. 
निघण्टुः, अजतेगत्थथंस्ये ति यास्कः, अञ्म सङ्गामं जयन्तं युद्धस्य जेतारमित्यथेः! तथा 
ओजसा बलेन भ्रमृणन्तं शत्रूनितितिशेषः । राचरून दिसन्तं ““ख्रणहिसायां (तु° पर)” खण- 
तिदहिसाकमेतियास्कोक्ते्च तथा इन्द्रं “इदि परमेश्र्य'? ततो र कप्रत्ययः इन्दतीति इन्द्रस्तं 
तथोक्त परमेन्वय्येयुक्तमित्यथेः। हे सजाताः, एतादृशमयुं सुद्र मठुवीरयध्वमतुसंरभष्वच्चेत्यथंः। 
रुद्रपक्षे इन्द्रपदं रुद्रविङेषणव्वेन व्याख्येयं खतक्रतु पक्षे तु इन्द्रपदं विरेष्यत्वेनेव व्याख्येय- 
मित्यूहोऽनुसन्धेयः । अन्यदिन्द्रपक्षेऽपि समानमेव । ६ ॥ 

अभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानो दयो व्वीरः श॒तम॑ निदं -- । 
दु्स्यवनः पृतनाषाडयुद्धयोऽस्माक्2० सेनाऽअवतु भर युत ॥ ७॥ 

५ 

सद्रपश्चे अतिरिक्तमितिकारिकया हदीनप्रदान्यध्याह्य व्याख्यायतेऽयं मच्रः। युत्सु सङ्धा- 
मेषु ईटशो श्द्रोऽस्माकं सेनाः प्रावतु प्रकर्षेण अवतु रक्षवित्यथः ! “छन्दसि परेऽपि इति 
पाणिनिवचनादिहोपसगस्य क्रियापदात्परः प्रयोगोऽवगन्तन्यः । रुट्रपक्षे इन्द्रपदं सुद्रविशेष- 
णस्वेन व्याख्येयं तद्यथा कीदटशो रुद्र इत्यपेक्षायाम॒च्यते । इन्द्रः इन्दतीति इन्द्रः परमैश्वय्य- 
युक्तः परभेश्वय्येयुक्तत्वादेव महादेव इति कथ्यते, इत्यभिप्रायः । अथवा इन्द्रः इन्द्र 
रूपो वेत्यथ । तथा गोत्राणि असुरङकलानि मेधघृन्दानि वा सहसा बटेन अभिगाहमानः 
सवतो भावेन विखोड़यन्निव्यथः । सहइतिवल्नामेषिनिषण्टुः। तथा अदयः दयार हितः 
परसैन्यानां पापिनाच् ते इतिशेषः। तथावीरः विक्रान्तः शूर इत्यथेः। तथा शतमन्थुः स॒तम- 
सद्धयोमनुयज्ञः क्रोधो वा यस्य स शतमन्यु शातयज्ञः ₹तक्रोधो वा “मनुये्ेकरतौ क्रुधीःः 
यमरः । शतक्रोधत्वादेव महाप्रलये कााम्िषूपं धृत्वा सवेभिदं जगत् रद्र एव विनाशयति 

१७ 



१३० मन््ाथंचन्द्रोदयः । 

करोधाभिना सर्वं भस्मीकरोतीव्यारयः । रतक्रत्वाष्यो यः शचीपतिस्तदरूपोऽपि रद्र एवेति वा 
^तर्वैट० सद्रमयं जगदितिश्रुतेः। इन्द्रपक्षे तु इन्द्र इति चिशेप्यपद्ं तदटिशेपणच्च 
शातमन्युरिति पद् "“रतमन्युरदिवस्पतिरित्यमिधानान् । तथा दुश्च्यवनः दुःखेन च्यावयितु 
राक्यः अग्रच्याव्य इत्यथ । तथा प्रतनाषाद् प्रतनां सेनां सहते अभिभवतीति प्रतनाषाट् 
रातुसेनानां परामवकर्तेत्यथेः । तथा अयुध्यः योद्धूमशक्यः नास्ति युध्य प्रतियोधास्येति 
वा । अस्यरद्रस्य इन्द्रस्य वा बलं ज्ञात्वा वरेलोक्षयेऽनेन सह केऽपि युद्धं कन्तु न श्तुवन्तीय- 
भिध्रागः । अतोऽजय्योऽयं रद्र इन्द्रोवेतिमाव.। स एतादशो रद्र इन्द्रो वास्माकं सेनाः 
प्रावतु प्रकषण रक्षसित्याश्चयः ।॥ ७ ॥ 

ृ्द्रःभसनरेता बृहस्पतिदेक्षिणायुङगः पुर ऽएतु सोम॑ । 

देवसेनानांमभिमञ्जतीनाज्ञय॑न्तीनाग्भरतों यन्तग्॑म् ॥ ७॥ 

सद्रपक्षे अतिरिक्तमितिकारिकया हीनपदान्यध्याहय व्याख्याय्रतेऽयं मन्बः । ईदसो 
रद्र ईटशीनाम् आसां देवसेनानां नेता नियामको भवलितिरोपः। कीटो सद्र इत्यपेक्षा- 
यमुच्यते । बृहस्पति" वाग्देव्या अधिपति. पाङक इध्यथे. । वाग् वै बहती तस्या एप पति. 
्रदस्पतिरि?ति श्रुतेः । सत्यावस्ताने नटराजराज इतिश्ोकेन रुद्रस्य ५अइउण्” इत्यादिचतु- 
देशसूत्रकततवज्ञापनादस्य॒रु्रस्यापि ब्हस्पतिरिति विरोषणपदेन वाकृपतित्व ध्वन्यते, 
इत्यभिप्रायः । पुन" कीटो रुद्रः इन्द्रः परमेश्व््ययक्तः । एतादसो सुद्र इत्यथैः । इन्द्रपकषे तु 
इन्द्रपदं बृहस्पतिपरच्वान्यथेव प्र॒थगेव व्यास्येयं तयथा इन्द्रः देवराट् बहस्पतिः इन्द्रमुच्ी च 
आसां देवसेनानां नेता नियामकः रक्षको भवस्ियथंः । मन्तिप्रणीतानि कार्य्याणि राजा 
करोतीति सकटजनानुभवप्रसिद्धिस्तदेवात्र श्रुव्याप्यमिहितम्। “इन्द्रऽभसान्नेता बृहस्पति. 
रि'ति। तथा दक्षिणायज्ञः दक्षिणाभियुक्तोयागः सोऽपि सोम एव अ्थारसहखदक्षिणात्मकः 
सोमयागः आसान्-ेनानां पुरः अभ्रे पतु आगच्छवियर्थः। कीटरीनां देवसेनानामि- 
्यपेद्धायाञुच्यते । अभिभञ्लतीनाम् अभिसवेतो मावेन श्चरन् मदैयन्तीनाभित्यथः । तथा 
जयन्तीनां शनूनिति शेषः। एवं प्रथमपुरुषनिदरोनेन परोक्षदत्या सुद्रमिन्द्रं वा प्रव्यक्ता 
इदानीं प्रथमपुरुषतेनेव परोक्षबरत्या मरद्रणं प्रत्युच्यते मरुतो यन्त्मिति । आसां देवसे- 
नानामग्रं मतो मरद्रणा एकोनपच्राशत्सङ्कयकाः वायवः यन्तु गच्छन्तित्यर्थः । एताः 
देवसेनाः सोमं पीत्वा मदोन्मत्ताः सलः सातरुसेनाः जेष्यन्ति अतो मरुतोऽपि देवसेना- 
संरक्षणाथं सोमपानं छत्वातीवानन्दयुक्ताः सन्तः आसां देवसेनानाममे गच्छन्तित्या- 
रयो ध्वन्यतेऽनया श्रुत्येति भावः । इनद्रपश्चे तु आं पूर्वोक्तानां देवसेनानामिन्द्रो नेतास्तु 
तस्यनदरस्य बलबृद्धयथं सदक्षिणाकः सोमः पुर पतु आगच्छतु । सोमस्यागमनेसति मरद्ध 
सहित इन्द्रः सोमं पीत्वातीव हषयुक्तः सन् शनरूञ्े्यतीत्यमिप्रायेणैव अनया ऋऋचाभ्यु- 
त्तम् “इनद्रऽभासान्नते"त्यादि अतोऽन्यत्रापयुक्तं तथाहि ( शु० य० वे वा० मा० सं° 
७, ३७, ) ̂“सजोषाऽइन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा गूर विद्धान् ! जहि खवर २॥ 
रपभृधो वुदस्वाथामयं कणु हि विश्वतो न: ।” इति ॥ ८ ॥ ` 



पश्माथैचन्द्रोदयः १३१ 

न्द्रस्य च्ष्णो व्वस्णस्य॒ राज्गऽभादित्यानाम्पस्ताधषद्धऽउग्रम् । 
महामनसां शुवनच्य॒वानां घोषो देवानां जय॑तायुद॑स्थात् ॥ ९ ॥ 
रदरपक्षे अतिरिक्तमितिकारिकया पूवेबदिहापि हीनपदान्यध्याह्यय व्याख्यायतेऽय 

मन्त्रः । त्र रद्रस्येति षण्यन्तं विशे्यपदमध्याहाय्यंम् , इन्द्रस्य वृष्ण इति च रद्रविशेषण- 
सवेनाभ्युन्रेयं तद्यथा इन्दतीति इन्द्रस्तस्य इन्द्रस्य परमेशवय्ययुक्तस्य वृष्णःवरषतीति वृषा तस्य 
वृष्णः कामाभिवर्षितुः सुद्रस्येतिशेप. । तथा राज्ञो वरणस्य राजसूुययाजिनो बवरंणस्येयथंः । 
तथा आदिलानां द्वादश्ानामितिशेषः । द्वाद शचादित्यानाम् अदितेः पुत्राणां सूय्योदीनामि- 
त्यथः । तथा मरुतां च एकोनपच्चारद्वातानामित्यथेः। एषां देवानामुप्रमुक्टसद्रूणा युधं 
वा शद्धे: बलं हस्त्यश्वरथादि सैन्यं घोषो जितं जितमितिश्दश्च उदस्थात् उद्रभूव उत्थितोऽ- 
भूदिव्यथः । कीदश्चानां देवानामित्यपेक्षायायुच्यते । महामनसां महन्मनो येषां ते महाम- 
नसस्तेषां महामनसाय्॒छृ्टचेतसां युद्धे स्थिरचित्तानामित्यथेः । तथा भुवनच्यवानां भुवनं 
रोकं च्यावयन्तीति सुवनच्यवास्तेषां भुवनच्यवानां भुवनच्यावनसमथानामित्यथे. । तथा 
जयतां जयानां विजयमानानामिव्यथः । एतादृशानां देवानां बलं हस्त्य्रथादिकं 
जितं जित्तमितिरशब्द्श्च उत्थितोऽभूदिस्यथ. । पूर्वोक्तकतिपयमन्त्रषुस्वाभिग्रेताथेस्याभिशसनः- 
भिहतु तस्येवाथस्य सिद्धाथत्वेनानुवणेनमित्यनुसन्धेयम् । ९ ॥ 

उद्धषय मववन्नाशधान्युत्सत्वनाम्मामुकानाम्पर्नाधटसि । 
उदुंजरहन्वाजिनां वाजिनान्युदरथानाञ्जय॑तां यन्तृघोषा६ ॥ १० ॥ 

रुद्रपक्षे अतिरिक्तमितिकारिकया विशेष्यपदमध्याह्य व्याख्यायतेऽयं सन्नः । त्री. 
पसगा्रूया क्रियापदाभ्याघ्रत्तिरप्यवगन्तव्या । तथाहि मघं धनमस्यातीति मधवा तत्सम्बुद्धौ 
है मघवन्, धनवन्; हे सद्र; त्वम् आयुधानि स्वकीयानि पिनाकादीनि पाञ्युपताख्राणि 
उद्धषेय हषयुक्तानि कुरु उलछासयेयथंः । तथा मामकानां मदीयानां सत्वनां प्राणिनां 
मनांसि च चेतांसि उद्धषेय प्रोच्साहय मामकानां प्राणिनां मनांसि हषयुक्तानि उत्साहपृणीनि 
डुवित्यथः । तथा हे वृत्रहन् ›, अञुरघातिन् › तद्रूपः दे रुदर तवं वाजिनामन्धानां बाजिनानि 
शीघ्रगमनानि उद्धषय उदह्टासय अश्वानां गमनानि उच्छृष्टानि यथा स्युस्तथाङ्घर्वियथः ! तथा 
जयतां जयशालिनां विजयमानानां रथानां घोषाः शब्दा उदयन्तु उद्रच्छन्तु तथा त्वं सम्पा 
द्येदयारयः । त्वससादाद्रथा अपि सरब्दाः प्रसरन्त्वितिभाव. । इन्द्रपश्चे यथास्थितमेव- 
व्याख्येयम् । “इन्द्रो मरत्वान्भघवा; वासवोवृत्रहाघ्रपा इति च कोशादौ दररौनात् ! शेषं 
पूबेवदत्रापि | १०॥ ५, 

अस्माकमिन्द्रः समनेषु ध्वनेष्व॒स्पाकं याऽइषवस्ता नय । 

अस्माद षीराऽउत्तरे मवन्तस्म २।5ऽ उदेवाऽअवता दर्वेषु ॥ ११॥ 
एद्रपक्षे अतिरिक्तमतिकारिकया हीनपदान्यभ्याहस्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । ध्वजेषु 



१३२ मन्ाथेचन्दरीदयः । 

समरेषु “ऋगतो तस्मात्सम्पूर्वात् क्तप्रययः, सद्गतेषु शनरुभ्वजे सह सङ्गतेपु ससु इन्द्र 
इन्दतीति इन्द्रः परमेश्वय्यंयुक्तो रुद्रः मस्माकं रदरस्पनादिकनृणां रक्षिता भवत्वितिेषः ! तथा सति अस्माकं या इषवः ता जयन्तु शघूनित्यनुषङ्गः; रुदरप्रसादादितिशेपः । अस्मदीय सेन्यः प्रिता प्रप्रा: बाणाः परसेन्यानि त्रन्त्वियथंः । रुदरसादादित्यभिप्रायः । तथा अस्माकं वीराः शूरः योद्धारः उत्तरे भवन्तु रद्रसादादितिश्चेषः । परदीयभटेभ्य, रानु सेनाभ्यः उष्टा भवन्त्वियथं' । इदानी देवान्पलयुच्यते । हे देवाः युतिस्तुतिक्रीडादियुत्ता 
रद्रामुचराः, हवेषु सद्धामेषु अस्मान् उ (उकार एवाथे? अस्मानेव यूयमचता 'छान्दसोदीषेः, 
“अन्येषाग्नपिदर्यते” इतिपाणिनिवचनात्। अवत रक्षतेय्थ- । न गतरून् अवतेदयाशषयः। 
दन्द्रपकषे सद्र इति न भध्याहन्तेवयं ध्वजेषु समृतेषु शतुभ्वजेः सह सङ्गतेपु सत्सु इन्द्रः पुरन्दर. अस्माकं रक्षिता भवतितिशेषः । अन्यपू्ेवदेव स्पष्टम् । ११ ॥ 

मपीपां चिच भ्रविरोभय॑न्ती साणङ्गान्यप्वे परेहि | 
य॒मिगरेहिनिदेह इतयु शोेरन्धेनामित्रास्तम॑सा सचन्ताम् ॥ १२॥ 
अप्वेति काचिदेवता सा व्याधिर्मयं वा एतया विद्धोऽपचीयते यस्मात्तस्मादप्वेति नाम । ( अपृपूवाद्वातेरन्तभूतण्यथात् “अन्येभ्योऽपि इर्ये” इति इप्रययः अपशब्दान्त्या- काररोपश्च छान्द सोऽवगन्तव्य-, ततश्च टाप्रत्ययोऽनुसन्धेयः ) अपवापयति अपगमयति सुखं प्राणोश्वत्यवा ““रेन्योऽभिरूपा द्वादश्च भवन्तीति ्रुतेय्यपि इयमपि इन्द्रसम्बन्धि- न्येव तथापि इह रद्रलपनप्रकरणवश्चात् रुद्रसम्बन्धिन्यपि वक्तु शक्यते । अथवा अस्मि- न्रकरणे रद्र एव ॒इन्दररूपेण स्तूयते तेन इन्द्रसम्बन्धिन्यपि रद्रसम्बन्धिन्येव गृहीतव्या | ततोऽयमथः । हे अप्व, रद्रसेने, अथवा है अष्वे, इन्द्ररूपस्य रुद्रस्य सने, अमीषां राूणा रघुसैन्यसम्बन्धिनां मनुष्याणां चित्तं चित्तानि भिखोभयन्ती विमोहयन्ती सती त्वम् अङ्गानि गात्राणि गृहाण तान्यपि श्वृणामेवेतिरेषः । गृहीत्वा च परेहि रान्रूणामङ्गान्यादाय परागच्छे्थेः। प्रतिलोभयन्तीत्यत्र “लुम विभोहुने" इत्यस्मासतिपूचौत् शातग्रययस्ततो डप्रत्ययो बोध्यः । चित्तमित्यत्र सुपां सुपो मवन्तीति पा भिन्युक्तर्ितीयाबहुवचनस्थाने द्वितीयेकवचनमित्युसन्येयम् । तथा हे अपव, रद्रसेने, ( इन्द्ररूपस्य रुद्रस्य सेने, इति वा ) त्वम् अभिप्रेहि पुनरन्थानपि शत्रून् गृहीतुममितः ानुसद्घं प्रत्यागच्छेत्यथं । त्रन् प्रत्या गत्य च हत्यु शोकैर्निहह् ( हस्वित्यत्र विभक्तिव्यत्यय ) तेषां मदीयरात्रणां हृदयानि शओोकैधं- नपुत्रादिवियोगजन्येभस्मीकुर्बित्यभिप्रायः | किश्च हे अप्वे, श्द्रसेने, { इन्द्ररूपस्य रुद्रस्य संने? इति वा ) त्लसादात् अमित्राः रात्रोऽन्धेन तमसा गाढान्धकारेण अज्ञानेन व्यामो च सचन्त सङ्गच्छन्तां संयुक्ता मवन्त्वित्य्थ. । ̂ “पचसम्बन्येः इत्यस्माह्ोट् ॥ १२॥ 

#: 1 ८ र, अष्ठा परापत् शरव्ये बरहमस$०धिते । गच्छ भृत्रानपदयस्व मामीषांकश्चनोच्िष ॥ १३ ॥  इदानीमनया या दपु स्तयते । तथाहि दिसिका शरमयी हेतिः शरव्यत्यभिधीयते ` त।ब्प्युच्यने } दे चरव्ये, करमये, देनहमसशिते णा बेदेन अर्थान् वेद्सन्तरेण संरिता ४ 



मन्याथेचन्द्रोदयः । १३५ 

ब्रह्मसंशिता तत्सम्बद्धो हे ब्रह्मसंरिते, “शोतनूकरणः? तनूकरणमतितीक्ष्णीकरणम् , अनोऽय- 
मथंः । हे ब्रह्मसं रिते, ब्ह्यणाऽतितीक्ष्णीद्रते, दे इषो, अवसृष्टा अस्माभिः प्रधषिप्ना सतीत्वं 
परापत परसैन्ये पतिता भव । पतित्वा च अमित्रान् गच्छ अस्मच्छन्रन्प्रतियाहि । गत्वा च 
तान् प्रपद्यस्व प्रा्युहि । प्राप्य च शरुरारीरेषु प्रविरोत्यथः | प्रविश्य च अमीषां शत्रूणां मध्ये 
कद्वन चन राब्दोऽप्य्थेंकमपिश्चतरं मा उच्छिषः मा अवरोषय अविष्टं मा कुर्वित्यथं । सवोनपि 
रत्रन् विनाश्चयेव्यभिप्राय ! !“शिष्ट् विरोषणे” इत्यस्मात् “छन्दसि दुडङ्डिटः”ः 
इतिपाणिनिवचनादिह रखोडथंट्टुड । तत्र छृदित्वातृषादीयादिना च्छेरड बोध्यः ॥ १३ ॥ 

प्रता जयता नरथनद्रो बुः म्मे यच्छतु | 
उग्राव- सन्तु बुहषोनाधृष्या यथासंथ ॥ १४॥ 

५ ५९ € (^ 
मन्त्रेऽस्मिन् यथासथत्यत्र यच्छब्दोपादानात्तथेतितच्छब्दोऽध्याहत्तेव्यःः यत्तदोर्निय- 

सम्बन्धात् । तथाहि--इदानीं योद्धनप्र्युच्यते । हे नरः, अस्मदीया योद्धारो मष्या.? ययं 
प्रेत परसन्यं प्रति प्रकषण गच्छत । ततो जयत शान्रूनिति शेपः 1 विजयं प्रा्युतेत्यथंः । प्रेत- 
त्यत्र “व्यचोऽतस्विडः” इति दीघः । तथा जयतेव्यत्र “अन्येपामपि हस्यते" इति दीघं. । 
किच्च हेनर' अस्मीदा योद्धारो मनुष्याः इन्द्रः इन्दतीति इन्द्र॒ परमैश्वथेयुक्तो रु 
अथवा इन्द्र. सहसात्तो देवेन्द्र व युष्मभ्यं शम्मे सुख यच्छतु ददाचित्यथं । '्दाण दने? 
ततो छोद् “पा्राध्मे"त्यादिना यच्छादेश्च. । किच यथा यूयम् अनाधृष्या असथ केनाप्यति- 
रस्काय्यां भवेत तथा बः युष्माकं बाहवः हस्ता उरा उद्रणोयुधा. सन्तु भवन्त्वित्यथः | 
असथेत्यत्र छिडथं छद् › तस्य “लेटोऽडाटौ इत्यड़ागम. । अस्तेर्छेण्मध्यमपुरुषबहुवचने 
असथेति रूपं बोध्यम् ।। १४ ॥ 

ॐ स 9 ५ ये (~ = | ९। 

मसी या सेना मरतं परेषामभ्यैतिं नऽभओजसा स्पद्धमाना । 
ताङ्गहत तम॒साप॑व्रतेन यथामीऽजनन्योऽअन्न्यश्न जानन् ॥१५॥ . 

योद्रन्प्रसयुक्त्वा इदानी मस्त. प्रव्युच्यते हे मरुत ; ओजसा बरन स्पद्धंमाना स्पद्धा- 
छुवाणा परेषां शत्रूणां या सेना न अस्मान् अभ्यैति आभिमुख्येनागच्छति । तां सेनाम 
अपन्रतेन तमसा युयं गूहत ( त्रतमितिकम्मंनामेति निघण्डु ) अपगतं तं कम्मे यस्मात् 
तद्पत्रतं तमः तेन अपत्रतेन अपगतकमेणा तमसा अन्धकारेण तथा गृहत आच्छादयत | 
यथा अमी सेनिकाः अन्योऽन्यं न जानन् परस्परं न जानीयुरियथं. । शत्रुणां कम्मं यथा- 
पगतं मवेत् अथौत् शत्रूणां सर्वाणि काय्यीणि यथा बिनदयेयुस्तथा इुरुतेत्यमिप्राय । येना- 
न्धकारेण व्याप्रानां शरणां स्वेतिकन्तेव्यता विनद्येत्तादृशेन गाढान्धूकरेण तदीयसेनां 
संयुक्तांकरतेयाश्चयः ।॥ १५ ॥ ए 

यत्र वाणाःमुम्पतन्ति मारा निक्षिखाऽदव । „८“ 
तन्नुऽनट्रो श्र्स्पततिरदिंतिः दम्भे यच्छतु व्निन्वाहा रामम यच्छतु ॥१६।। 
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यत्र यस्मिन् युद्ध बाणाः विरिखा विगता शिखा येषां ते विरिखाः रशिखारहिता 
विकीणेकेश्चा मुण्डितमुण्डा वा कुमाय इव सम्पतन्ति इतस्ततो निपतन्ति श्चसैन्यमध्ये 
समेतः प्रसरन्तीत्यथः । सवेतो मुण्डितमुण्डा विकीणकेशा वा कुमाय अतिनाराश्चपला 
सन्तो यथा क्रीडाथंमितस्ततो गच्छन्ति। तथा बाणा अपि यस्मिन् युद्धे चपलाः सन्तः 
शतुसेन्यमध्ये इतस्ततः प्रचरन्तीतिमावः । तत्न तस्मिन् युद्धे इन्द्रः इन्दतीति इन्द्रः परमै 
शय्ययुक्तो रुद्रः अथवा इन्द्रः शतक्रत्वाख्यो देवेश एव नः अस्मभ्यं सम्म यच्छतु । 
( सम्मेति सुखनामेति निषण्टुः । दाण् दाने तस्य पाघ्राध्मेत्यादिना यच्छादेशः ) सखं ददा- 
तिवित्यथेः } न केवरूमिन्द्र एव सम्म यच्छतु किन्तु बहस्पतिद् वरुरस्तथा अदितिर्देवमाता च 
नोऽस्मभ्यं शम्मं संखं यच्छतु द दावित्यथं. । तत्र युद्ध एव म्मे यच्छतविति न किन्तु 
विश्वाहा सवदा इन्द्रो बृहस्पतिरदितिश्च नोऽस्मभ्यं शम्म सखं यच्छतु ददासियथः ॥ १६॥ 

£ = ९ 1 =, 1 
मम्पराणि ते व्वम्मेणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनासुवस्ताम् । 
इरोव्वेरीयो व्स्णस्ते कृणोतु जयन्तन्तान्ुं देवा म॑दन्तु ॥ १७॥ 

सद्रस्रपनपक्षे अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्यव्याख्यायतेऽयं मच्रः | 
इदादी स्वसेन्यं प्रसयुच्यते ? हे अस्मदीय योद्धपुरप, ते तव मम्मौणि जीवस्थानानि वम्मेणा 
कवचेनाहच्छादयामि आवृणोमीयथंः । तथा राजा “राजा वे राजसयेनेष्टा भवती"ति 
श्रुते. राजसूययाजी “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना१/ राजे'तिश्चते््राह्यणादीनामधिपति. सोम 
त्वा त्वामस्रतेन नास्ति मृतं मरणं यस्य तदमरतं तेन अमृतेन मरणघम्मरहितेन वम्मणा 
कवचेन अनुवस्ताम् ( “'वस आच्छादने" अदादिः) ततो छोट् ) मदाच्छादनानन्तरं सोमो 
पि त्वामाच्छाद्यलियथः। किच्च हे अस्मदीययोद्धुपुरुपः वरुणः अपास्पति. ते तव बम्मं 
कवचं उरोः विस्तीणोद्पि वरीयः उरतरं विस्तीणतरं कृणोतु करोतु ] वरुणस्वदीयं कवच- 
युदष्टारप्युकछृषट करोत्वित्तिमावः । उरुङब्दोविस्तीणेवाचकः अयन्तमुरु वरीयः इयपुनि 
्स्थर्फ इत्यादिना उरोवरादेशः । तथा दे अस्मदीययोद्धुपुरुष, जयन्त “शघ्ूनिति शेप” 
विजयं प्रापरुबन्तमिथंः त्वा त्वां देवा अन्येऽपि इन्द्रादयो देवाः मदन्तु अलुकरूका भूत्वा 
ह्यन्तु अन्तमोवितण्य्थो वा प्रोत्साहयन्तु प्रवद्धयन्त्ित्यर्थः। जयशाछ्िनं तां सर्वेदेवा 
अनुमदन्तु त्वदीयविजयस्य अनुमोदनं कुबेन्त्वियथः । इन्द्रपक्षेऽन्यभाष्यवदेव यथास्थित- 
मेव व्याख्येयं तदेव मह्यमपि रोचते । अतोऽस्य मन्रस्येन्द्रपक्षे व्याख्यान्तरं न करियते।।१५॥ 
एवमप्रतिरथंख्याखस्याय विभ्राडित्यादि सय्य॑सूक्तस्याथं विव्रणोमि तद्यथा- 

व्वि्राद्बृहतिपबत् सोम्यं मद्धायुदघय् पताव विहतम् । 
वातजो योऽभमिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा व्विराजति ॥१॥ 

विभरादित्यादि चरेददाचैस्य चित्रमिति कीरकसदितस्य सृ्योदिवता आयाया विभ्राट् 
सुथ्यं ऋषिजगतीच्छन्द् '्टुयमितितिखणाम्परस्कण्व ऋषिर्गायत्री च्छन्दस्तम्परतरथेति कील- 
कस्य वत्सारकर्यप ऋषिज्गतीच्छन्दो विश्वेदेवा देवता अयं व्वेन इति कीरुकस्य वेन 
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ऋषिखिष्टष्छन्दः सोमो देवता चितन्देवानामिति कीडकस्य ङस्सआद्धिरस कऋषिखिष्टप्छन्द 
आन इत्यगस्त्य ऋषिखिष्टप्ठन्दो यदयेति श्रतकक्षसुतकक्षाव्रपी गायत्रीढन्दस्तरणिरिति 
प्रस्कण्व ऋषिगौयत्रीच्छन्दस्तत्सूय्यस्येति दयो. कुरस्छषिखिष्टछन्दो वण्महानितिद्रयोल्नेम- 
द्भनिच्छषिव्हतीसतोव्रहत्योच्छन्दसी श्रायन्त इवेति मरमेधक्छषिच्रहतीच्छन्दो अयादेवा 
इति कुव्स ऋपिखिष्ट्ष्छन्द आकृष्णेनेति हिरण्यस्तूप आब्खिरसच्छपि चिष्टप्छन्दो रुद्रनेत्रजपे 
विनियोग. । स्ञपनपक्षे रुद्रनेत्रस्रपने विनियोगः । होमपक्षे रद्रनेत्रहोमे विनियोगः इत्येवं 
वाक्योह्ः कन्तेव्यः । रद्रख्नपनादिपभ्रकरणवशादिहानेन पुक्तनापि रद्र एव सूय्यरूपेण 
स्तूयते । अतिरिक्तमितिकारिकया हीनपदान्यध्याह्स्य व्यास्यायतेऽयं मन्त्रः। यः सूय्य 
अर्थार्ूय्येरूपो शद्रः, रवेः स्तुतिपक्चे सूय्यं आदित्य एव समना आत्मना स्वेनैव नान्यस्य कस्य- 
चित्साहाय्येनेति भावः, प्रजाः अभिरक्षति सवतो भावेन पाख्यति । तथा यश्च सूय्य 
प्रजाः पुपोष पुष्णाति च प्रकारोष्णवषंरितिरोषः। तथा यश्च सूय्येः पुरुधा बहुधा विराजति 
विराजते सोभते; इव्यथः । स ईटशः सुप्य सूय्येरूपो रुद्रः, रवेः स्तुतिपक्चे सूय्यं आदित्य 
एव भ्राद्यः सूय्यरूपो रुद्रः रुद्ररूपश्च सूर््योऽवगन्तव्यः उभयोर सेद एष ““एष विष्णुः शिवश्येव 
ब्रह्मा चेव प्रजापति ” इतित्यासोक्तेः स. पूर्वोक्तः सूय्येः सय्येरूपो रुद्रः सोम्यं सोममयं ब्रहत् 
महत् प्रसिद्धमिव्यथेः, मधु मधुरस्वादं सरपनद्रव्यं होमपक्षे होमीयद्रव्यं जपपक्षे स्तुतिषखूपं 
वाक्यामृतं पिबतु । रवेः स्तुतिपक्षे तु सः पूर्वोक्त सूय्यं ब्रहत् महन् सोम्यं सोममयं मधुरं 
स्वुतिवाक्यामरतं पिवतु कीदशः सुय्यः रुद्रो वा इव्यपेक्षायासुच्यते विभ्राट् विविधं नाना- 
उयोतिःस्वरूपेण भाजते शोभते इति विश्रादर् यद्रा विरोषेण भाजते दीप्यते इति विभ्राट् बहु- 
दीप्यमान इस्यथः । तथा यज्ञपतौ यजमाने अविहतम् अकुटिलम् अखण्डितं सम्पूणेम् आयु 
जीवनं दत् स्थापयन्निव्यथः । !हकोरिल्ये" "श्ृहरेरछन्दसिः इति हू आदेशः । तथा 
वातजूतः वातेन जूतः प्रेरित इति बातजूत ख्प्राणवायुना प्रेरित इत्यथं । र विपक्षे तु 
प्रसिद्धेनैव वायुना प्रेरितः वातेन प्रेरितं रविमण्डलं भ्रमतीति प्रसिद्धेः । ईटगो यः सूय्यां 
सुद्र वा सः सोम्यं मधुपिबतु । पीत्वाचास्मान् सुखयवित्याश्षंसावाक्याथेः | स्मनेत्यत्र 
““मन्त्रेवाड.चादेरामनः'? इत्याक्रारखोपः। तथा पुपोपेव्यत्र “छन्दसि ठुङ्लङिट ` इति 
ख्डथं छिट् ॥ १॥ १ 

"उदुत्यं जातवेदसं देवं व्वहन्ति केतव । 
टुशे विविश्वाय् सूय्येम् ॥ २ ॥ 

उदुत्यमिति सन्ध्याप्रकरणे व्याख्यातं तस्य ठ्याख्या तत्रैव द्रष्रव्या | २॥ 

येना पावक् चक्षसा युरण्यन्तं जनाँ २।ऽ अनु । 
सवं जरण पय॑सि ॥ ३॥ 
दे पावक, सोधक, रुद्रः अथवा हे पावकः, पावयितः; सूर्य, येन चक्षसा दशनेन 

त्वं भुरण्यन्तं क्चिप्रपाती पक्षी भुरण्युः भुरण्युमासमानं करोतीति भुरण्यति युरप्यतीति भुर 



१३६ मन््रा्थ॑चन्द्रोद्थः । 
पयन् तं सुरण्यन्तं सुरण्यपक्षिनस्पिपरं यथा स्यात्तथाशीघ्रं स्वर्गनछन्तं पुरुषम् अनुपर्यसि | तेन चक्षसा दानेन हे वरण. व्रणोतीति वरणस्तत्सम्बुद्धो है वरुण, अस्माभि; प्राथ्य॑मान, दे रुद्र, अथव हे सूये, जनान् अर्थादस्मानपि पर्य तेन दशनेनास्मानप्यवलोकयेत्यर्थः , म-वेऽस्मिन् ययि “कृशानु पावकोऽनल." इत्यभिधानात्पावकशब्देन वहिरेव गृह्यते तथा प्रचेता वरुणः पारीत्यभिधानाद्ररुणरब्देन अपां पतिरेव गृह्यते तथाप्यत्र रुद्रस्नपन 1 ररणवरात्यायकवरुणशव्दाभ्यां रद्र एवाभिधीयते । एवं सूय्यसतुतिषकषे सूयं एव पावकः वरुणरब्द्ाभ्यासुच्यते । भुरण्यन्तमितिकिबन्ताच्छवृभरत्यये द्वितीयैकवचने रूपम् । चश्चसेति चक्षेरसन्तस्य तृतीयैकवचने रूपम् | यत्तदोरनित्यसम्बन्धात्पबौद्धे य च्छबच्दो पादानादुत्तरार्ध ऽपितच्छब्दाध्याहारेण वाक्यपूर्सिरनुसन्पेया ॥ ३! 

देवयावद्धय्य् ऽअ।गतठ° रथन मूर्वा | 
मद्धाय्॒नठ० स्म॑ञ्नाये ॥ तं रतथायंबेनधित्रन्देवानाम् ॥ ४ ॥ 
अध्चिनोदि देवानामभ्वय्यू तौ परलुच्यते ड देव्यौ देवसम्बन्धिनौ, अध्वर्यू , अध्व रस्य यज्ञस्य नेतारौ, अश्विनौ, युवां सूर्य॑त्वचा मूय्यस्येव त्वक् कान्तिः शोभा यस्य असौ सूय्यत्वक् तेन स्यैतचा सुस्यंकान्तिधिरिषेन अरि दीप्निमता रथेन इदहागतमिहागच्छतम्। जागलय च मध्वा मुना मघुस्वादयुक्तेन स्रपनद्रव्येण अन्यत्र तु मधुररसोपेतेन सोमचरुपु. रोडासङभ्यादिद्रव्यरूपेण हविषा चरुसाकल्यादिद्रव्यशूपेण वा हविषा यज्ञं समञ्ञाथे सरपन- रूपं जपरूपं होमरूपं वा मदीयं यागं संम्रक्षयतं समं कुरुतं प्रचुरत्वेन सम्पाद्यतमिलः | मध्वेवयत्रागमशाखस्यानित्यलाज्नुमागमामावोऽवगन्तन्य- , _ आगमशाखरमनित्यमिव्युक्तेः। सम्पूवोद्ज्जेर्छोण्मध्यमपुरषद्विवचने छष्िडधपम्रहेतिकारिकयोपप्रहञ्यययेनात्मनेपदे समञ्ञा- थामिति रूपम्। तं प्रत्रा, अयं वेन", चित्रन्देवानाम, इति प्रतीकोक्ताखिश्रः ऋचः पर- नीया, ताच्चयेदरन्याः, तासां तत्रेव व्याच्यां दृष्ट्या ॥ ४ । | 

ˆ तँ परतथां पर्वेथां विविन्वयेमथां येषटतातिम्बहिषदंस्वनिव्दम् । + ~ 1 ष (^ । ध 1 र. रती चीनं वननन्दोहसे धुनि माश॒ज्ञयन्तमनु यासु बरद्धपे ॥ ५ ॥ 
` अतिरिक्तमितिकारिकया हीनपदान्यध्याहय व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे रुद्र, यासु रद्रलपनादिक्रियासु अनुबदधेसे । ईशं रुद्रलपनादि कम्मकत्तारमनुषठावृपुरुषमनुरक्ष यस्त्वं वद्धसे। इदं तंत्वा तासु सपनादिक्रियासु अहं स्तौमि अनेन सेपनादिद्रव्येण स्षपयामि चेतिरोपः । कौटरमनुषठातृषुरुपमनखक्ष्य वदसे इत्यपेक्षायामुच्यते । धुनि त्वस्मसादाच्छनरन् कम्पयन्तं तथा चू रीघ्रकारिणं तथा जयन्तं जयश्चीटं त्स्रसादाच्छनरृणां जेतारमिलयथैः । ददटशमनुधठातारमरषष तवं वद्धे इत्यर्थः । यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वादुत्तरादधं यच्छब्दश्रवणा . 1 तच्छन्दाध्यादीरेण तासु सद्र्पनादिक्रियासु तं सवं स्तौमि सपयामीति चोक्तं तत्र द्न्तचनुष्टयं प्रदरयते। तदथा कथं तां स्तौमि सेपयामि चेयपेक्षायामुच्यते प्रन्था मरनशग्द्धिरन्तनवाचकृः ८ श्रतं चिरन्तनम्"? इत्यमरसिहोक्तेः । तनः प्रत पर्वेत्यादिना 



मन्ार्थचन्दोदयः । १३७ 

उपमार्थीयो थाप्रत्ययः, एवमग्रेऽपि । प्रलाः चिरन्तनाः पुरातना. भरग्बादयो यथा त्वामस्तु- 
वन् अस्नापर्यश्च तथाहमपि त्वां स्तौमि स्रपयामिचेत्यथः । एवं सवेत्रानुसन्धेयम् । पूवेथा 
पूवे पित्रादय इव । तथा विश्वथा विश्वे सर्वे अतीताः ऋषिपुत्रा इव । तथा इमथा इदानी- 
न्तना वत्तेमाना अनुष्ठाद्पुरुषा इव । पित्रादयोऽतीताः स्वँ छषिपुत्राश्च यथा स्वामण्तु- 
वन् अस््ञापर्यश्च एवं यथेदानीन्तना अप्यनुघ्ठात्पुरुषाश्च त्वां स्तुवन्ति स्नापयन्ति च तथाह- 
मपि त्वां स्तौमि स्लापयामिचेत्याशयः) कीटं स्तौमि सखापयामि चेत्यपेक्षायामुच्यते । 
ञ्यष्ठताति “वृकञ्यष्ठाभ्याभित्यादिना प्राशस्त्यं तातिलृपरत्ययः प्रशस्तो भ्येष्ठो उये्ठेषु प्रशस्यो 
वा च्येष्ठतातिस्तं अयेष्ठताति सरवापेक्चयापिप्रद्ास्तमित्यर्थः । तथा बर्हिषदं “कौर बर्हिरिति 
कायायनोक्तेः कुशमयसमासन वर्हिरच्यते तत्र सीदतीति वर्हिषत् तं बर्हिषदं कुरासनोपविष्ठ 
यज्ञे इन्द्रादिरूपेण वा बर्हिषि उपविष्टमित्य्थः । तथा स्वर्विदं स्वसेवकानां कृते दातव्यत्वेन 
स्वः स्वगं वेत्ति जानातीति स्वर्वित्तं तथोक्तम् ईटा त्वां स्तौमि स्ापयामिचेत्यर्थः । त्वमपि 
आसु सद्रलरपनादिक्रियासु हे दर, प्रतीचीनं प्रतिगमनशीटं मसतिकरूलं वरजनं वजनीयमा- 
छस्याश्रद्धादिकं दोहसे खोडथं ट् धुक्ष्व रिक्तीङ्कर विनाशयेत्यथंः (दुह प्रपूरणे"? प्रपूरणं 
रिक्तीकरण भिति क्ीरस्वाभिनो वचनात् । स्लसरसादान्ममालस्याश्रद्धादिकं सवेमपि 
इटित्येव विनरयतु एतद्भिप्रायेणेव त्वां स्तौमि ज्ञापयामि चेत्यारांसावाक्याथः ॥ ५॥ 

अयं वेनो दयुत्पृशनिगभा्योतिज्नेरायुरजसोच्वि माने । 
इममपांसङ्गमे सूच्यस्य दिक्ु्व्विभ मतिभी रिहन्ति ॥ ६ ॥ 
इदानीं रुद्रभार्स्थश्चन्द्रोऽधि दैवताधियज्ञाभ्यामच्र स्तूयते । तत्रादौ प्रथमतोऽधिदैवतं 

व्याख्यायते । तत्र हि चन्द्रात्मना स्तुतिः, वेन इति “विनि कान्तौ? इत्यस्यायं प्रयोगः । 
“वेनो वेनतेः कान्तिकमौणः ( १०।३८ ) इति यास्कोक्तेः । अयं वेनः कान्तः मनोज्ञो रद्र- 
भाटस्थोऽयं चन्द्र: रजसोविमाने (रज इत्युदकनामेतिनिषण्टुः ) उदकस्य निमाणे अथौत् 
ग्रीष्मान्ते इत्यथः । पृश्निगर्भः प्र्निरादियो चुखोको वा गर्भोऽवस्थानस्थानं यासां ताः प्र्षि- 
गभौः “आदित्याज्जायते वृष्टिरिति वचनादादित्यमण्डलस्था. दुरोकस्था वा वृष्टिरूपाः अपः 
चोदयत् चोदयति प्रेरयति वषेतीयथः । कीटशो वेनश्चन्दर इत्यपेक्षायासुच्यते ! ज्योतिर्जरायुः 
ज्योतिर्वियुक्षणं तेज एव जरायुः जरायुवद्वे्टनं यस्य सः ज्योतिजरायुः ज्योतिर्मय सुप्रकाश 
इत्यथः । तमहं स्तौमीति वाक्यशेषः । अतः पर्थाधियज्ञमनुसन्धेयम् अस्तांशचश्न्द्र॒ एव 
स्वीयानमृतकणान् रतारूपेऽस्मिन्सोमे निदधाति तदिदं व्याख्यायतेऽनेन मन्रार्धन । तद्यथा 
विप्राः मेधाविनो बरह्मणा याज्ञिका अध्वयप्रभुतयो महवििजः अपां सुययस्य च सङ्गमे सङ्क 
मननिमित्तेवृष्टिगभेनिष्पत्यथेमिमं सोमयज्ञसम्पादकं छतारूपं सोमं रिच न नकछारोऽत्र 
उपमार्थीयः “उपरिष्टादुपचारस्तस्य येनोपमिमीते” इति यास्कोक्तेः । शिद्यमिव बारमिव 
मतिभिः स्तुतिपूवोभिवौग्भिः रिहन्ति स्तुवन्ति ( रिहतिर्चनकर््म॑सु निघण्टौ पठितः ) अर्चन- 
न्त्विह् स्तवनमेवेत्यतुसन्धेयम् । यदा बाखूकेन किमपि वस्तु परिगृहीतं वेश्र्हिं तदा तद्रस्तुनो 
राभाथं सतुतिपूवौभिर्वाग्भियेथा केचिद्वाखकं स्तुवन्ति तददविमाः मेधाविनो नाद्यणाः इमं बह्ी- 
रूपं सोमं बृष्ठ्यथंमपां गभेनिष्पच्यथं स्तुवन्तीत्यभिप्रायः । “एव सोमो राजा तदेवानामन्नं 
तं देवा भक्षयन्तीति श्रुतेः । “यज्ञाद्भवति पञ्जैन्यः पजन्यादन्नसम्भवः इत्यादि भगवद. 

१८ 



१३८ मन््राथचन्द्रोदयः । 

कया्च। कदा सतुनन्तीत्यश्षायामुच्यते । तथा हि अपां सू्यंस्य च सङ्गमे सति, अथौतसूययौ- 
स्तमनवेखायां बहन्तीनामपां च सन्निधाविति यावत् तत्र गृहीताभिः वसती वय्यास्याभिरद्धि 
रभिषुतं सोममिति च सोमविरोषणमनुसन्धेय तत्र हि अपां सूय्यंस्य च सङ्गमे वसतीवययं 
आपः सोमाभिषवणाथं गृह्यन्ते । “ता वै वहन्तीनां स्यन्द्मानानां गृहणीयादिवा वा गृह्णीयादि" तिश्रुते. । एवं विदरः सतुतो वेनः कान्तो मनोज्ञो छ्तारूपः सोमो रजसो चि माने उदकनिर्माणि ग्रीष्मान्ते प्रथिगभा अपश्चोदयदुष्स्यथं प्ररयतीत्यथं.। शेपं पूववत् । सोऽयं वेनो मनोज्ञश्च. द्रो मम कृतेऽपि कामाभिवषको मववित्याशसावाक्या्थः ॥ ६ ॥ 

चित्रं देवानामिति सन्ध्याभ्रकरणे सूथ्यांपस्थाने सस्वरो व्यास्यातस्तत्र द्रष्टव्यः| ५ 

आन्ऽडामिव्विदयं घशसित व्विश्वान॑रः सवितादेवऽएत | 
अपि यथा युवानो मत्स॑थानो विष्वज्ञग॑दभिपिस्वे म॑नीषा। ८ ॥ 

विश्वानरः सवेजनदितकारी सविता देवः सूय्यैः नोऽस्माकं विदथे यज्ञगृे भा एतु आगच्छतु । अत्र व्यवहितेनापि क्रियापदेन सह् "आ" इत्ययमुपसग; समवेति “व्यवहिता- शःति पाणिनिवचनात्। कथमागच्छत्वित्यपेक्षायामुच्यते । इडासिः खशस्ति यथास्यात्तथा. ऽऽगच्छलतु । इडा भक्षणेन शोभना शास्तिः शंसनं परशं सा यस्यां क्रियायां भवे तथाऽऽगच्छति- यथः । यथा स्वँ इडां भक्षयन्ति तथाऽऽगच्छवित्याङाय । संशस्तीति क्रियाविशेषणं तत्र इडाभिरितिकरणस्वेन समवेतीत्युमन्धेयम् । एवं सूर्य॑ परोश््या प्रथमपुरपत्वेन अभि. धाय इदानीं देवान्धति प्रत्यकषृ््योच्यते मत्समेति मध्यसयपुरुपयोगात् । तथा हि दे युवानः; युबत्वधम्मविरिष्टाः जरारहिताः “"देवा इति शेपः” हे देवा; › यूयम् अभिपित्वे अभिपतने आगसनकाङे यथा येन प्रकारेण अपि निशितं मत्सथ ‹ मद वनो तृप्यथ तृप्ता यूयं मवे. त्यथः । तथा तेन प्रकारेण नोऽस्माकं विश्वं सङ जग प् जङ्गमं पुथ्रपश्चादिकं मनीपा ( सुपां सुगित्यादिना विभक्तटंक› तेनेव विभक्तेराकासो बा ) मनीपा अथोत् मनीपया बुद्धया अपि निधितं मत्सथेति पुनरनुपङ्घः-( अत्रान्त्ूतो ण्य्थ.। तत्र लोर खट् । मादृयतेव्य्थोऽनुसन्धेयः तप्पयतेत्यथः । यथा भवद्धिसतिः क्रियते तथास्मसमजा अपि तप्पेणीया भवद्धिरित्यार्यः। अचर यद्यपि रद्रलपनादिपक्े रदराचैनप्रकरणवशाद्ु्र एव स्तोतव्यस्तथाप्यज्र सनित दयोऽ- न्येऽपि ये देवाः स्तूयन्ते तत्तद्रूपेण रुदर एव स्तूयते, इत्यनुसन्धेयम्। (स्वयं ह्या स्वयं विष्णुः 
की स्वयमिन्द्रः सवयं शिव. । स्वयं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्न किच्च? त्यादिश्रुतेः ॥ ८॥ 

यदद्य कचं त्हन्नुदगाऽअभि सुय । 
सन्ये तदिन ते ववषं ॥ ९॥ 

(वृत्रो मेषे रिषो ध्वान्ते दानवे वासवे गिरौ" इति विश्वकोशादौ दर्शनादिह ८ शब्दो ध्वान्तवाची तेन वत्र ध्वान्तम् अन्धकारं शावरं तमः हन्तीति घत्रहा रविस्तत्सम्बुद्धौ दे छत्रहन.› तमो चिनारक, ह इन्द्र, इन्दतीति इन्दरस्त्सम्बुदधौ हे इन्द्रः परमैश्य्ययक्त) हे 



वन्रार्थंचन्द्रो दयः । १३९ 

सूय्यं, आदिय, अद्य अस्मिन् अनुष्ठानदिने यत् कच (“सुपां सुटुगि"लयादिना सप्तम्या दक् ) 
यत्र कुत्रचिच्च सम् अभ्युद्गाः ( अत्र छडथ ङ् “छन्दसि छुङङट .” इति पाणिनिवचनात् 
तत्र छान्द्सोऽडभावः “बहुकं छन्दस्यमाङ्योगेऽपीःःति पाणिन्युक्तेः। ) अभि सवतो मावे 
नोदयं प्राप्रोषीत्यथः । अमीत्यस्योपसगेस्य परप्रयोगोऽत्र “छन्दसि परेऽपीःति पाणिनि 
वचनात् । तत्सवं ते तव वश्चे 'वत्त॑तेः इति रोपः । तत्र सर्वत्र त्वमेव एक ईश्रो-नान्यःकथि- 
दिलयाशयः । तस्मादद्य ममाचुष्ठाने यो विरम्ब. सञ्जातः स त्वया क्षन्तव्य इत्यभिप्रायः । यद्रा 
यत् कञ्चेति पदद्वयं तच्च करपदम् अभि उत् अगः अगा इलयत्र पुरुषव्यत्ययेनेवं वाक्ययोजना । 
तथा हि हे वृत्रहन्, शावरस्य तमलोऽन्धकारस्य हन्तः, हे इन्द्र; परमेच्धय्ययुक्तः हे सूय्यं, यत् 
कञ्च यत्किञ्चित्पदाथजातमभ्युदगात् र्डं लुड् जभ्युदेति प्रकारावद्धवति तत्सवं ते तव वशे 
'वत्तेतेः इति शेषः। तव सम्पकंवशादेव इह जगति सर्वोऽपि पदाथः प्रकाश्चवान्भवतीत्याश्चयः। 
अतोऽदयाचुछ्ठानदिने ममापि तव सम्पकवश्चात््वस््मरसादाच सुप्रकादोऽस्वित्याशंसावाक्याथः। 
अत्र रद्रलपनादि प्रकरणवश्चाद्रद्र एव सूथ्येरूपेण स्तूयते “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रिवश्चव 
प्रजापतिरि%त्यादि मविष्योत्तरीयश्रीकूष्णव चनेन ब्रह्मविष्णरिवादीन सूयण सहैकत्वप्रति 
पादनात् । एवमस्मिन्ध्रकरणे इतोऽगरेऽपि सवंत्रानुसन्धेयम् ॥९॥ 

तुरणिर्विश्वदशेतो ज्योतिष्डृदसि सुस्थं । व्विश्वुमाभांसि रोचनम् ॥१०॥ 
हे सुय्ये, ईशस्त्वं ज्यातिष्टछरदसि अयोतिः करोतीति उयोतिष्छत् अयो तिस्ते जस्तस्य 

कन्तासि; तथा हे सूय्ये, त्वमेव विद्छमाभासि सवेमपि इदं जगत्. स्वमेव प्रकाश्चयसि 
चेत्यथः । अभिवियुन्नक्षत्रचन्द्रमहतारकादिषु यञ्भ्योतिस्तच्छदीयमेव तेज इयाञ्चयः । विश्वं 
कीटरां रोचनं दीप्यमान व्वस्रकारोनेति रोपः । व्वच्च कीदशः तरणिः तरति अतिक्रामति 
नमोवन्त्मं तारयति वा स्वोपासकं संसाराग्धेः सकारादिति तरणिः “अद्यविवृभ्योऽनिः" 
इति तरतेरनिप्रत्ययो बोध्यः। अपदेऽप्यन्तरिक्े उदभु तूणेमेव गमनशीरः भक्तानां कृते संसा- 
रोत्तारको वेत्यथेः। अस्य संसाराग्धेः पारगमने खमेव नौकारूपः कणंधारस्वरूपो वा त्वदस्य 
कथ्चित्नास्तीव्याशयः । “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादियवणे तमसः परस्तात् । तमेव दिविदि 
त्वातिमरत्युमेति नान्यः पन्था विविद्यतेऽयनाये”तिश्रतेः। तथा विन्दतः विश्वस्य सवस्य 
दश्ंतः दशनीय इत्यथः । अत्र दरोरतच्प्रत्ययो बोद्धव्यः । यसत्वमीदशः सवं जगदिदं 
प्रकाशयसि स त्वं मम हृदि ज्ञानोद्धासनेन मामपि प्रकाश्य इतः संसारन्धेः सकाशान्मामु 
द्वरेस्याशंसावाक्याथः ।॥ १०॥ 

तस्सूय्यस्य देवखन्तन्म॑हिस्वं मृद्धया कत्तोचिवित॑त्& सञ्जभार । 
यदेदयुक्त हरित--स॒धस्थादादराज्ी व्वासंस्तदुते सिमस्म॑ ॥ ११॥ 

सूथ्यंस्य तत् देवत्वं देवतानुभावः, तच्च मदिरं महत्त्वं मदामाग्यमैनयस्यं 'मन्येः इतिं 
रोषः, अहं जाने इत्यथः । तत् किमिव्यपेक्षायामुच्यते यक्किङ कर्तो: ““ईदवरे तोसुन्कसुनौ" 
इति करोतेस्तोसुन् प्र्ययः काय्यश्रेठस्य जगदूपस्य सध्या ( छुपा सुद्धगिःव्यादिना बिभ 
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केराकारः ) मध्ये विततं विस्तारितम् अंज्ुनारं सञ्चभार सहार संहरते इत्यथ. । हरते. 
डे किट् । “हरहोभेरछन्दसी?ति हरतेहस्य भः। नह्यन्य कश्चितसु्यंव्यतिरिक्तः एतादश- 
मंश॒जालं प्रसारयितुं संहनत्तं वा शक्रोतीत्याशयः । किच्च यदा इत् इदिति एवायं यदा इत् 
यदेव हरितः हरिष्णान् रदमीन् अयुक्त (र्डथं टड् “छन्दसि ठुङुङ्टि.” इति पाणिनिवच- 
नात् ) युङ्क इत्यथः आत्मनि यदैवासेपयतीत्यारय. । तदेव पुनः स्पष्टीक्रियते । सध- 
स्थात् सह तिष्ठन्त्यंशवो यत्र तत्सधस्थं ( “सधमादस्थयोरंछन्दसीःति सहस्य सधादेशषः ) 
व्योममण्डलमितियावत् तस्मात् सधस्थात् "व्योममण्डलात् यदैव सन्ध्याकारे पीतवर्णान् 
रदमीन् स्वस्मिन् योजयतीत्यथः । तदैव आत् तस्समनन्तरमेव सत्री निदा सिमस्मै वासः 
तमुते सिमः सवंपय्यीयः सवस्मै वासस्तनुते सवे वस्तु तमसा आच्छादयतीत्यथैः । सूय्या- 
स्तादनन्तरं रात्रेः सद्धावत्वात् ॥११॥ 

1 क । $ | भ द| 
तन्पिनिस्य व्वरुणस्याभिचक्षं सूर्य्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद दस्य पाज; कुष्णमन्नयद्धरितःं सम्भ॑रन्ति ॥ १२॥ 

सूय्येः सबिता देवः दोः बुरोकस्य उपस्थे उत्सङ्गे मित्रस्य वरुणस्य च त्मसिद्ध 
रूपं कृणुते रुते मण्डरारृतिरूपं करोतीयथः । येन रूपेण जनानभिवच्चे अभिचष्टे अमि 
सवेतो भावेन पश्यतीयथेः । मित्ररूपेण सुकृतिनोऽचुगृहणाति वर्णरूपेण दुष्कृतिनो निगू- 
हाति । सति सूर्योदये हि मित्रावरुणौ जगद्नुगरहीत इत्यभिप्रायः । किंञ्च अस्य सूय्येस्य 
अन्यत् एकं पाजः रूपम् अनन्तं कारतो देशतश्च अपरिच्छेयं रदत् रोचते इति रशत् 
रोचमानं श्चं दीप्यमानं विज्ञानघनानन्दमद्वेतास्यं बरह्यास्यमस्तीति रोषः। तथा अन्यदपरश्च 
कृषणं देतरक्षणं रूपं सवंप्राणिनां नेत्रे यत् कनीनिकाख्यमस्ती तिरोषः । तत्र कृष्णं दरेतक्षणं 
रूपं हरितः दिशः इन्द्रिय्ृत्तयो वा सम्भरन्ति धारयन्तीत्यथ.। “यदे तन्मण्डलं तपति यश्चैष 
सक्मऽददं तच्छु्मक्षन्नथ यदे तदर्बिहीप्यते यच्ेतद्पुष्करपणंमिदन्तत्करष्णमक्षन्नथ यऽएषऽएत- 
स्मिनूमण्डले पुरुषो यशेष हिरण्यमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयन्दक्षिणेऽषन्पुरुपः ८ ञ्ज य. वे, 
मण्डल्त्रा. )"' इतिश्रुतेः । इन्द्रियगराह्यं दवेतरूपमेकम् ›, एकं च शुद्धयैतन्यस्वरूपमद्ेतम् , 
इति रूपे सूस्यस्य वत्ते । सगुणं निशुणे हय सूयं एवेयं. । ̂ पाज इति बङनामे"तिनिष- 
ण्टो पठितं तथापीह पाज इत्यनेन रूपमुच्यते । रोचते इति रुरत्। रोचतेसैणादिकोऽ- 
सत्ययः । चकारस्य शकारो गुणाभावश्च निपात्यते । यद्वा “र हिसायाम्” रुच्यर्थे वर्त॑मा- 
नादस्माह्टः शतरि रुशदिति रूपम् । स्द्रल्पनादिप्रकरणवशचादिह सर््यरूपेण सुद्र एव 
स्तूयते । अतोऽयमर्थ. । यस्य सूय्येरूपस्य रुद्रस्य सगुणं निर्गुणं रूपं तमहं रुद्रमनेन मन्त्रेण 
अयुकल्ञपनद्रव्येण स्नापयामि । तमुदिस्य इम मन्तं जपामि । तद्र्थमहं जुहोमि । एवं हि 
वाक्यभेदेन रद्रलपनजपदोमेषु भावार्थोऽुसन्धेय'। स च मल्ृतेनानेन पनेन जपेन होमेन 
वा कर्मणा सन्तुष्टः सन्मां सुखं गमयत्वियारांसावाक्यार्थ. || १२॥ 

बण्पहों २।5ऽ असि सूय्यवडादिव्य महयं २।ऽअसि । 
कचे | 

क ५ ९५/ सि मदस्ते सृतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महों२।ऽअसि \॥ १३ ॥ 
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वडिस्यन्ययं सव्याथं ततोऽयमथः । सुवति प्स्यति कायषु जगदिति सुय॑स्तत्सम्बुदधौ हे 
सूच्यं, जगस्मेरक, बट् सव्यं त्वं महानसि भष्ठोऽसीव्यथः। पूवंमन्रो क्तप्रकारेण ब्रह्मरूपोऽसीति 
मावः) (सृस्यशब्दस्तु “'राजस॒यसूयः' इत्यादिना क्यबन्तो निपातितः।) तथा हे आदित्यःअदिते 
पुत्रः आदित्यः; आदन्तेऽश्ूनित्यादित्य इति बा तत्सभ्बुद्धो हे आदित्य, अदितिपुत्र यद्वा हे 
आदित्य, अंजुहारक, बद् सत्यं स्वं महानसि महान्भवसि तेजसातिप्रबरद्धोऽसीत्यथंः ! किञ्च 
महः महतः सत. सव्यस्य ते तव महिमा महाभाग्यं पनस्यते लोके: अच्येते स्तूयते वा इयथः । 
८ पनस्यतिरचतिकम्भंतियास्कः"' स्तुत्यथं इति क्षीरस्कन्दस्वामिनो । अतो हे देव दीभ्यतीति 
देवस्तत्सम्बुद्धो हे देव, दयुतिस्तुतिदानक्ीडादियुक्तः अद्धा त्वं महानसि सस्यं तं .महानसि 
तत्त्वतो महान् भवसीव्यथः । “अभ्यासे भू्यांसमथं मन्यन्तेःइति यास्को क्तरिह पुनरक्तिराद्- 
रातिशयद्योतनाथा । य एवं भृतः सूय्यः स च रुद्ररूप एव “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव- 
श्चैव प्रजापतिरि'"तिव्यासोक्तः तमहमनेन स्रपनद्रव्येण सखरापयामीत्यद्रंसावाक्याथः ॥ 
एवं रद्रहोमादावपि वाक्योदोऽनुसन्धेयः | १३॥ 

बर् घय्यं भरव॑सा महँ २।ऽअसि सूत्रा देव महँ २॥ऽअसि । 
महा देवानामसु्छ ~ प्रोतो च्विज्योतिरदभ्यम् । १४ ॥ 

हे सथ्य, जगस्मेरकः श्रवसा धनेन यशसा बा वट् सत्यं व महानसि 1 तथा हे देव, 
दीप्यमानः सूय्य, देवानां मध्ये महवा महत्वेन सत्रा सव्यं त्वं महानसि देवानां मध्ये शरेष्ठो 
ऽसीस्यथेः । तदेव कतिपयविरोषणेः स्पष्टीक्रियते । तथा हि हे सूय्यं, ई टरास्त्वमसीतिवास्य- 
रोषः । कीटा इत्यपेक्षायाम॒च्यते । असुय्येः असवः प्राणाः सन्ति येषा ते असुराः प्राणिन 
तेभ्यो हित. असुस्येः सवप्राणिनां हितकर इत्यथे: । तथा पुरोहितः पुरोऽग्रे हितः स्थापित 
सबेका्येषु पुरः पूञ्य इत्यथः । स्वेदेवानां पूजने सूय्याष्येदानानन्तरमेव पूजाधिकारात् । 
अथवाभ्निरूपेण पुरोहितः अग्रे स्थापितः यज्ञादौ स्वेदेवापेक्षयाभ्नेरेव पुरःस्थाप्यमानत्वा- 
दियाशयः ! तथा विसु व्यापकम् अदाभ्यम् अनुपहिस्यं ऽयोतिः तेजः तदपि त्वमेवासि तवं 
तेजःस्वरूपोऽसीत्यथंः; । अत्रापि रुद्र एव सूय्यंरूपेण स्तूयते “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवश्चैव 
प्रजापतिरिति वचनात् । आशंसावाक्याथेस्तु पूववदिहाप्यवगन्तव्यः ॥ १४ ॥। 

भ्रायन्तऽइव मूर्यं व्विश्वे दिन्द्स्य भक्षत । 
वसूनि जाते जनमान्ऽओजसा प्रतिं भागं न दीधिम ।॥ १५॥ 

श्रयन्ते इति श्रायन्तः “श्रिञ् सेवायाम्? अतः रतरि शपि.गुणे प्राप्रे व्यत्ययेन वृद्धिः । 
सूय्यं श्रायन्तः इव ( इव एवाथ ) सूय्यं श्रायन्तः आश्रयन्तः एव अथोन् रमय. इन्द्रस्य 
विन्धा इत् ( इत् इति एवाथ ) विद्वानि सवोण्येव वसूनि धनानि वृष्टिधान्यनिष्पयादीनि 
भक्षत अभक्षत भजन्ते विभजन्ते सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो विभज्य ददतीत्यथेः । “मज भागसे 
वयोः अस्माहडथ छुङः “छन्दसि टुडडिटःइति पाणिनिवचनात् । मजतेरंङिः तङि श्रथम 
पुरुषबहुवचने रूपम् अडभावश्चाषेः “वहूङं छन्दस्यमाङयोगेऽपीः"तिपाणिन्युक्तेः। “आत्मने 
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पदेष्वनतः'” इति क्षस्यादादेशोऽ्यनुसन्धेयः। सूथ्यकिरणा इन्द्रदन्तां धृष्टि भूमौ विभजन्ती- 
व्याशाः । किञ्च वयं तान्येव वघ्रूनि धनानि जाते पुत्रे जनमाने उत्पद्यमाने च ओजसा तेज 
सा सह प्रतिदीधिम धारयाम स्थापयामेत्यथेः ! किमिव; भागं न नइवार्थे भागमिव । यथा 
स्वमागं पुत्रादिषु धारयामस्तथेयथंः । ''धिधृतौ '" इयस्माह्ङ व्यत्ययेन रापः श्टटुः “छो इति 
द्वित्वं च । तुजादितादभ्यासस्य दीर्घोऽप्यवगन्तव्यः ।॥ १५ ॥ 

धा देवाऽउदिता घ्येस्य निर हसतेपिपृता निस्वनात् | 
तन्नो मिनो वरुणो मा महन्तामदितिः सिन्धु ~ एृथिरीऽउत द्यौ? ।॥ १६॥ 

दीव्यन्तीति देवाः रद्मयः, तत्सम्बुदधौ हे देवा. सुथ्यररमयः, किरणाः, यूयं नोऽ 
स्मान् अंहसः पापात् नि'पिप्रत निभ्भुंःत । न केवलमंहसः पापादेव किन्तु अवद्यात् दु्य॑श- 
सोऽपि नोऽस्मान्निःपिप्रत प्रथक् कुरुतेत्यथः । दे देवाः, यूयमस्माकं पापानि दुयेशषांसि च 
नाशयतेत्यारायः। कदेत्यपेक्षायामुच्यते अद्य अस्मिन् अनुष्ठानदिने सस्यस्य ( सपं सुपो 
भवन्तीति सप्तम्येकवचनस्थाने षष्ठ्येकवचनम् ) उदिता ( सुपां सुद्धगिव्यादिना विभक्ते 
राकारः ) सस्यं उदिते “एवेति शेपः। अद्य याव्सूर्य्यो नास्तमियात्तावदेव अस्मान् ञुदान्छु- 
रुतेत्यथेः, समयान्तरपे्षा न कक्तव्येति भावः । किच्च मित्रादयः तत नोऽस्माकं वचनं 
मामहन्ताम् पूजयन्तु अद्गीक्न्वेन्त्यिथः । ते के भित्रादय इत्यपेक्षायामुच्यते। मित्रः द्वादशा. 
दित्यानां मध्ये कथित्तन्नामकः आदित्य एव तथा वरुणः अपां पतिरियथ- ! तथा अदितिः 
देवमाता तथा सिन्धुः सखुदरो नदी वा तथा प्रथिवी भूमिः उत अपि च दौः स्वगंश्चेत्येते 
भित्रादयो देवा अस्मद चनं स्वीक्घव्वेन्त्विव्यारायः । अदेत्यत्र “व्यचोऽतस्तिडः इतिदीषपर 
करणे “निपातस्य च" इति दीघं. । पिप्रतेयत्र तु “अन्येषामपि ददयतेः?इति दीर्धः । “निः! 
इत्ययमुपसगेः व्यवहितेनापि पिप्रतेति क्रियापदेन सह सम्बध्यते, “व्यवहिताश्च तिपागि. 
निवचनात् ।॥ १६॥ 

| ५ ५ आकृष्णेन् रजसा अत्ेमानो निवेदाय॑चुतं मत्य ! 
हिरण्ययेन सविता रथेना देगो यांति युव॑नानि पयन् ॥ १७॥ 

आङ्ृष्णेनेति देवपूजाप्रकरणे व्याख्यातं तत्रास व्याख्या द्रष्टव्या ॥ १७॥ 

एवं विभाडित्यादि सप्तदशच्च सथ्यसृक्तंउ्याख्याय नमस्त इयादिषोडशच्च॑स्य रद्रा 
खमन्रगणस्याथ चिघरणोमि । तद्यथा- 

1 1 

नमस्ते सद्र मुन्यवऽतो तुऽषवे नम॑ --। बाहुभ्यामृत ते नम॑-- ॥ १॥ 
नमस्त इलादिषोडशेस्य चतुदेशानामाद्यानां परमेष्ठी ऋषि्नमस्त इति गायत्रीच्छन्द 

यात इति तिञ्णामनुष्प्छन्दो अद्धयवोचदिति तिसणाम्पङ्किरछन्दो नमोऽस्त्वित्यादिसपता- 
नामवुषप्डन्दो मान इतिद्योः त्सऋषिल्जेगतीच्छन्द् एकर्रो देवता रदराख्लजये विनियोगः। 



मन्ाथंचन्द्रोदयः | १४७३ 

सरपनपक्षे रद्राख्चस्रपने विनियोगः । होम पक्षे रद्राखहोमे विनियोगः । इत्येवं वाक्योहः 
कार्यः || रत् दुःखं द्रावयति नाक्षयतीति र्ट्रः तत्सम्बुद्धौ हे रद्र, हे दुःखनारक, यद्रा 
८ गतौ” ये ये गव्यार्थास्तेते ज्ञानार्था इतिशि्टोक्तरिह सच्छब्दो ज्ञानाथेस्तेन च रवणं रत् 
ज्ञानम् भावे किप् तुगागमश्चात्रानु सन्धेयः । रत् ज्ञानं राति ददातीति रुद्रः तत्सम्बुद्धौ 8 
शद्रः ज्ञानप्रद, यद्रा पापिनो नरान् दुःखभोगेन रोदयतीति रुद्रः तत्म्बुद्धौ हे रुद्रः पापिनां 
रोदक, हे महादेव, ते तव मन्यवे क्रोधाय नमः नमस्कारोऽस्तवित्यथंः । उतो अपि च ते तव 
इषवे बाणाय नमः नमस्कासोऽस्तवियथः । उत अपिच ते तव वबाहृभ्यां हस्ताभ्यां नमः 
नमस्कारोऽस्ित्यथेः । तव क्रोधबाणहस्ता अस्मर्द॑रिष्वेव भ्रसरन्तु नास्मास्वित्यभिप्रायेणानेन 
पोडश्चनानुवाकेन तवोपरि खपनं करोमीयाशंसावाक्याथेः । रुद्रस्य षोडसोपचरिपूजनेऽ- 
नेन मन्त्रेणासनं विदधति सम्प्रदायविदस्तत्पक्चे “अतिरिक्तमिःतिकारिकया तुभ्यमनेनासनं 
सम्पयामीयध्याह्तव्यं ततश्ेवमनुसन्धेयम् । यत् दे रुद्रः तच क्रोधबाणहस्ता अस्मदरिष्वेव 
प्रसरन्तु नास्मासित्यमिप्रायेणैवाऽनेन मन्तरेण तुभ्यमासनं समप्पेयामीतिशेषः । रोष 
पूवेवदवगन्तन्यम् ।। १॥ 

यतं सदर शिवा त॒नू रघोराऽपौपकािनी । 
तयानस्तन्वा शन्तमया गिरिक्न्ताऽभिचाकशीदि ॥ २ ॥ 

॥ 

हे रुद्र, दुःखनाराक, अथवादहे रुद्रः ज्ञानप्रद; अथवा हे रुद्र, पापिनां रोदक, हे 
महादेव, या ते तव ईदृशीः तनूः शरीरमस्तीतिेषः । कीटरीः तनू शिवा रन्ता सङ्गल- 
रूपा । तथा अधोरा न घोरा अघोरा अविषमा सौभ्येयथंः । यतोऽघोरा अत एव अपा- 
पकाशिनी या पुण्यषरमेव ददाति न पापफडसित्यथंः । हे गिरिशन्त, गिरो कैरासे स्थितः 
सन् शं सुखं प्राणिनां तनोति विस्तारयतीति गिरिशन्तः यद्वा गिरि वाचि स्थितः सम् शं 
सुखं तनोतीति गिरिशन्तः “संज्ञायां सप्रम्या अलुकः अथवा गिरो मेवे स्थितः सन् बृष्टिद्रारा 
दां सुखं तनोतीति गिरिशन्तः यद्धा गिरो रेते इति गिरिश. अमति गच्छति जानातीति अन्त 
सवंज्ञः “अम गतौ भजने शब्दे चः इत्यस्माकन्तरि त्त. गिरिशश्यासाबन्तथ्येति गिरिशन्तः 
भस्मिन्पक्षे राकन्ध्वादित्वात्पररूपमप्यवगन्तन्यम् । तत्सम्बुद्धौ हे गिरिशन्त, तया ईटृश्या 
तन्वा रारीरेण नः अस्मान् अभिचाकञ्चीहि अभिपश्य “चाकञ्चीतिः परयतिकर्म्ये"तिया- 
स्कोक्तेः । कीडर्या तन्वा शन्तमया सुखतमया ईदृर्या तन्वाऽस्मानभिपदयेयर्थः ।। रुद्रस्य 
षोडशोपचारपूजने हे रद्र, तया ईहश्या तन्वाऽस्मानमिपद्येति यतो वयं प्रार्थयामहे 
अतस्तथाविधोपकारकस्य तवानेन मन्त्रेण स्वागतं विधीयतेऽस्माभिरिति वास्यार्थ; | २॥ 

यामिषुं गिरिशन्त हस्तै विभष्यस्तवे । 
रिं गिंरितरतां कर मा हरसी पुरषं जग॑त् ॥ ३॥ 

हे गिरिशन्तः अस्तवे (“असुक्षेपणेदिवादि. तस्मात् “(तुमं सेसेनसेऽसे०"? इत्यादि- 
ना तुमथ तवे प्रत्ययः । ) असितुं शत्रन्भतिश्षषु स्वं याम् शुं बाणं हस्ते बिभर्पिं धास्यसि । हे 
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गिरित्र गिरौ कैडासे स्थितः सन् भूतानि त्रायते इति गिसत्रस्तत्सम्बुद्धौ हे गिसत्रि, ताम् 
इषुं शिवां कल्याणकारिणी छर । किञ्च पुरुषं पुत्रपोघ्ादिकं जगत् जङ्गमम् अन्यदपि गवा- 
इवादिकं मा हिंसीः मावधीः । अस्मदीयं पुरुपं पुत्रपौत्रादिकं जङ्घमं गवारवादिकञ्च न 
मारय, रक्षेयमिप्रायः ॥ 

रुद्रस्य षोडद्योपचारपूजने हे रुद्रः यतस्त्वां प्रति वयमेवं ब्रूमः यत् हे गिरित्र, पुरषं 
पौ  ; दिकं # ५ न् ध ¢ 

पुत्रपौत्रादिकं जगत् जङ्गमम् अन्यदपि गवादिकं मा हिंसीरिति अतस्तुभ्यमनेन मन्त्रेणा्यं 
~ र 

समप्प॑यामीतिवाक्यरेष" । अन्यत्सवंमपि समानमेव ॥ ३॥ 

रिवेन वच॑सा तवा गिरिशाऽच्छाव्वदामसि । 
यथा न॒ सव्वैपिल्नगदय्महसुमनाऽअसंत् ॥ ४ ॥ 

गिरौ कैखासे रेते इति गिरिशस्तत्सम्बुद्धौ हे गिरिश्च, शिवेन मङ्गलेन वचसा सुत्त. 
रूपेण वचनेन खा घ्वाप् अच्छ आभिमुख्येन आतु प्रातुं वयं वदामसि वदामः वयं प्राथ. 
यामहे इत्यथः । “अच्छाभेरापरुमितिशाकपूणिः? इति यार्कोक्तेः अच्छेव्ययं निपात आप्तु 
भित्यथं तध्य च संहितायां “निपातस्य च इति पाणिनीयपूत्रेण दीघ; “इदन्तो मसिः 
इति पाणिनीयसूत्रेण मस इगागमे वदाम इत्यस्य स्थाने बदामसी्येवं प्रयोगो भवतीत्यप्यनु. 
सन्धेयम् । कि वदाम इत्यपेक्षायामुच्यते । नोऽस्माकं सवमित् “इदिप्येवार्थेः सवमेव जगत् 
जङ्गमं नरपदवादि यथा येन प्रकारेण अयक्ष्मं यक्ष्मा प्रबटसोगः नास्ति यक्ष्मा यस्य तत् अयक्ष 
प्बङरोगरहितम् सुमनाः रोभनमनस्कं च भसत् भवेत् तथा कुर्विति रोपः । अस्मदीयनर 
परवादेः प्रबरोगराहित्ये सति सुतरामल्परोगाभावास्सबेथाऽऽयेग्यं तथा सुमनस्त्वे सति 
मानसिकदुःखाभावात्सवेथाऽऽनन्दत्वं च सम्पत्स्यते । तदीयानन्दते सति टढाभक्तिः, भक्तिः 
दाटयें रिवप्राप्तिःइत्यभिप्रायेण जगदयद््मठे सुमना असदिव्यक्तम् । परिवारवतः साधकस्य 
परिवारस्वास््ये तदीयसोमनस्ये च सत्येव ध्याने मनस्तिष्ठति । परिवारमध्ये कस्याप्यनारोग्य 
तदीयवैमनस्ये च साधकस्यापि विद्चतं मनो भवति अतस्तद्राहित्यं प्राथ्यंते इतिभावः सुमनः" 
शद्रस्य जगद्विरोषणत्वाद्ीबत्वं युक्तं तत्र पुंसूवमाषं “व्यत्ययो बहुलमिति पाणिनिवचनात्। 
असदिति केटुप्रथमपुरुषेकवचने “अस भुवि“इत्यस्यायं प्रयोगः। “रिडर्थे ठेडि"तिपाणिन्युक्ते 
रिह छिडथं ठेट्हकारः । तत्र “ठेटोऽडाटावि'त्यडागमः “इतन छोपःपरस्मैपदेष्वि"त्यतेन 
तिप इरोपश्च बोद्धव्यः । रद्रस्य पोडशो पचारपूजने हे सद्र, यतस््वा त्वाम् भच्छ आभिमु- 
स्येन आप्र भ्राप्ुं वयं वदामसि वदामः ! अतो वयं तुभ्यमनेन मन्त्रेण पाद्यं ससप्पयाम 
इति वाक्यदोषः ॥ ४ ॥ 

अध्ययोचदधिवक्ता प्रथुमो दैव्यो भिषक् । 
अही “श सवे।ञम्भयन्त्सव्वं।ध यातुधरान्न्योऽपृराचरी परासुव ॥ ५ ॥ 

(“अतिरिक्तमि '"तिकारिकया दीनपदान्यध्याहृस्य व्याल्यायतेऽयं मन्त्रः । ईदृशो स्रः 
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मामध्यबोचत् अधिवक्त् सषेस्मादधिकोऽयं भवत्विति मां वदतु तेनोक्तं मम सर्वाधिक्ष्यं 
भविष्यत्येवेत्याक्चयः । कीस रुद्र इव्यपेक्षायामरुच्यते । अधिवक्ता अधिक्वदनसीरखः । तथा 
प्रथमः सर्वेषां सध्ये मुख्यः पृञ्यस्वादित्यथेः । तथा देव्यः देवेभ्यो हितः तथा भिपक् वैय 
रोगनाञ्चक इत्यथः । स्मरणेनेव रोगनाश्ाद्धिषक्त्वमस्य, अतोऽयं वैयस्वक्प इत्यभिप्रायः । 
एवं परोक्चमुक्त्वा प्रत्यक्षमाह । हे रद्र, स्वान् अहीन् सप्पन्याघ्रादीन् जम्भयन् विनारायन् 
अधराची. अधरेऽधोदे शेऽच्नन्तीति अधराच्यः ताः अजधराचीः अधोऽधो गमनकसीखाः यातु- 
धान्यः यातुधानीः राक्षसीः त्वं परास्व पराक्षिप् अस्मभ्यो दृरीकर्वित्यथेः ] इह चकारद्रय 
समुच्चयार्थ वत्तते । तेन सप्पनाशराक्चसीक्षेपौ सहैव छर्वित्यमिप्रायः । रुद्रस्य षोडश्योपचार- 
पूजने हे रुद्र, यतसू्वमधिवक्ता भक्तानां कृते अधिकवद्नशीरोऽसीतिरोपः । अतस्तुभ्यमनेन 
मन्त्रेणाचमनीयं समप्पयाम इति वाक्यदोषः, शेषं पूववदेव ॥ ५ ॥ 

असौ यस्ताग्रोऽअ॑रुणऽडतवभ सुमङ्गटं--- । 
ये चैनहद्राऽमभितेों दिक्षु भिताः सहस्रशो वैषा ९हेडऽईमहे ।॥ ६ 

इहादित्यशूपेण रुद्रः स्तूयते ताग्रोऽअरुणऽउत बध्ररिति लिङ्गात् । तथथा इट्स 
रुद्रः असो प्रत्यक्षः रविषूपोऽस्तीतिशेषः । च पुनरथ । ये च ये पुनः सहखशः असङ्कयाः 
किरणरूपाः रद्राः एनं रविषूपं रद्र दिष्चु प्राच्यादिषु अभितः भिताः सवतः स्थिता इत्यथः । 
एषां रुद्राणां हेडः कोधं स्वापराघलजं वयम् अवईमहे अवनयामः। मक्त्या निराश्घम्मे इत्यथे. | 
हेड इति क्रोधनामेति निघण्टुः । एनमित्यत्र “अभिसवेतसो. इतिद्वितीया कीदृशो रवि- 
रूपो रद्र इत्यपेक्षायामुच्यते । ताम्र. उद्ये रक्तः उदयकाडठे रक्तवणे इत्यथे. । तथा अरणः 
रक्त. (अस्तकारे इति शेपः । अस्तमनवेखायामपि रक्तवणं इत्यथः । (“उदेति सविता 
ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति चे"इ्युक्तेः । उत अपिच वभः पिङ्गलबणेः (अन्यस्मिन् समयेः इति- 
दोषः, उदयास्तमनसमयतो भिन्नसमये तथेव दस्यमानत्वात् । तथा सुमद्वखः शोभनानि 
मङ्गलानि यस्य स सुमङ्गरः मङ्गरृहपः सति सूर्योदय एव सवंमङ्गलानां प्रवन्तंमानव्वात् । 
ईद रविशूपो शद्रोऽस्याग्रचि स्तुतः । रुद्रस्य षोडशो पचारपूजने हे रुद्र, यतस्स्वंरविरूपोऽसि 
अतो वयमनेन मन्त्रेण तुभ्यं मधुपक समप्पेयामः ॥ अन्यच्च पू्वत्समानमेव । मधुपकषस्य 
तेजोकूपवात्"'तेजो वे घृतमिःति श्रते. ॥ £ ॥ 

यसौ योऽवसप्पति नीदप्रीवो व्रिखोहितः । 
च्रे, 9 | 1 1 | 4 

उतंन गोपाऽजदश्रन्नदश्रनुददाय्य --स दृष्टोमृडयाति न६ ।॥ ७ ॥ 

योऽसौ रविरूपो रुद्रः अवसप्पत्ति उदयास्तमयौ क्रुवेन् सन् निरन्तरं गच्छति । एनं रचि- 
रूपं रुद्रं गोपा उत ( उत शब्दोऽप्यर्थं ) गाः पान्तीति गोपाः गोपाखा वेदोक्तसंस्कारदीना 
अपि अश्नन् ( दृशेरुडथं कङ् ““छन्द सि टंङडङिटिः" इति पाणिनिवचनात् ) परयन्ीव्यथः । 
न केवलं गोपा एव अदृश्रन् जन्तु उदहाय्येः उदकं हरन्तीति उदहाय्यः ( “मन्थोद्न-० 
दयादिना उद्कस्योदादेराः । ) जछहारिण्यो योषितः ता अपि एनं रविरूपं सद्रमरश्रन् पर्य 



१४६ मन्माथचन्द्रोदयः । 

न्तीवयर्थः । आगोपाखाङ्गनादिप्रसिद्धोऽयं रविरूपो रुदर इ्याशयः । ( अदृश्रमित्यत्र दशेेडि 

“रितो बा" इतिच्छेरङ “श्ीडो रट्” “बहुं छन्दसीति पाणिन्युक्ते' र्डागमश्च छान्दसो 

बोध्यः, रोषं स्पष्टमेव । ) कीटो रविहूपो रुद्र हत्यपेक्षायामुच्यते । नीख्मीवः विपधारणेन 
लीढा भ्रीवा कण्ठो यस्य स नीरप्रीवः नीकण्ठः अस्तमये नीखकण्ठ इव रक्ष्यते इतिभावः | 

तथा विलोहितः षिरेषेण स्त इव्यर्थः । स एताहयो रुद्रो दृष्ट सन्नोऽस्मान्म्रडयाति ( अघ्न- 
छोड ङेट “ङेरोऽहाटाविः” स्यडागमश्च बोध्यः ) अस्मान् मृडयतु सुखयलित्यथः । असौ 
मण्डङवत्तीं द्र एव तपतीव्येवं ज्ञानवान् य उपासकस्तस्यासौ रविरूपो रेद्रोऽवश्यमेव सुखं 
करोतीत्यभिप्रायः ॥ शद्रस्य षोडशोपचार पूजने यतः स रविरूपो रुद्रो दृष्टः सन् नोऽस्मान्म्रड- 
याति शडयति सुखयति अतो वयमपि अनेन मन्त्रेण रद्रस्याचमनं कारयाम: । रोषं 
पुवेवदेव ॥ ७ ॥ 

नमोऽस्त नीलप्रीवाय सहस्ाक्षायं मीडे । 

अथो येऽअ॑स्य सच्वा॑नोऽहं तेभ्योऽकरं नम-- ॥ ८ ॥ 

विषधारणेन नीला ग्रीवा कण्ठो यस्य स नीरप्रो वस्तस्मे नीख्पीवाय नीरुकण्ठाय रुद्राय 
नमोऽस्तु मल्छृतनमस्कासोऽस्वित्यथः । पुय क्षीरसघुद्रमथने ष्वीरान्धेः सकाशात् प्रथमतो 
विषः सभुस्थितस्तं निगितं न केऽपि सेदिरे, तत उभये प्राजापत्या देवा अघुराश्च परं भयं 
जग्मुः । ततो विष्णुं पुरस्टरव्य ते सर्वेऽपि देवा असुराश्च शिवं सानुनयं प्रार्थितवन्तः । तेः 
प्रार्थितः परमकारुणिको भगवान् सदाशिवः सर्वोपिकाराय परमया मुदा गायन् तं विषं 
पपो । तत्समय एवास्य विषधारणेन मरीवा नीखाभूदिति श्रुति कथाटुसन्धेया । इयञ्चाख्या- 
यिका पुराणेष्वपि सप्रसिद्धासि । एतदभिग्रायेणेव तथाभूताय सर्वोपिकारिणे नीलग्रीवाय 
विषधारणेन नीलकण्ठाय रुद्राय मदीया नतिरस्त्वितिभावः । तथा सदखाक्षाय सहस्षमन्तीणि 
नेत्राणि यस्य सः सहखराषस्तस्मे सहस्राक्षाय इन्द्रसखरूपिणे रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्ित्यथः । 
तथा मीहुषे मेहतीति मीद्ान भिमेहेति वा मीदान् तस्मे मीढुषे सेक्त्रे वृष्िकत्रे पजेन्यरूपाय 
रुद्राय नमोऽस्तु । यद्वा मीदुषे अथौत् तरुणाय तरुणरूपाय रुद्राय नमोऽस्तु तरुणोऽपि यः कश्चि 
तदरूपोऽपि रुद्र एव ध्येय इतिभावः । “नमो महब्योऽअभकेभ्यश्च वो नमः, नमो हस्वाय च 
ठ्वामनाय च नमो ब्रहते च व्वर्षीयसे च नमो बुद्धाय चस वृधे चे त्याद्यप्रे वच््यमाण- 
त्वात् । अथो अपि च अस्य रद्रस्य ये सनत्वानः प्राणिनो श्रृ्यास्तेभ्योऽहं नमः नमस्कारम् 
अकरं करोमीत्यथंः । अकरमिति “ङछ्रञ् करणे!” इ्यस्माह्ृडि “=यत्ययो बहुरमि"ति विकर 
णव्यत्ययेन शपि उत्तमेकवचने रूपम् । ठुडि वा “छद रहिमभ्यरछन्द सी तिच्छेरडिकृते 
ऋदृशोऽङि गुणः" इतिगुणे अडागमे मिप अमादेशचे पररूपे च उत्तमैकवचने रूपम् । अत्र 
च ख्डथ र्ड डः वा “छन्दसि छुङ्ङटः” इति पाणिनिवचनात्। मीदानिति “मिह 
सेचने" इयस्मात् “दाशवान्पाहवान्मीदुशवि” ति कस्वन्तो निपातः । तस्य चतुथ्यं कवचने मीढुषे 
इति रूपं भवतीस्यप्यलुषन्धेयम् ।। सरस्य षोडशोपचार पूजने यतोऽयं रद्रोऽस्मा्मुखयति 
अतोऽनेन मन्त्रेण स्रं स्नपयामि । रोषं पूवंबदेवावगन्तन्यम् ॥ ८ ॥ 



चच्राथेचन्द्रोदयंः | १४७ 

पुश्च धन्वनस्तवमुभयोरा योजयाम् । 
या ते हस्तऽष॑वः परा ता भगवो व्वप ॥ & ॥ 

८देय्यंस्य समग्रस्य धम्मंस्य यरासः शरियः । ज्ञानवेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा 
इयुक्तः भग॒ इतिषङ्धिधेश्वय्यस्याभिधानं ततोऽयमथः । भगं षङ्किधमेश्वय्यंमस्यास्तीति 
भगवान् तत्सम्बुद्धौ हे भगतन् इति प्राप्रे “मतुवसो र संबुद्धो छन्दसि” इति पाणिनीयसूत्रेण 
रुत्वे भगव इतिरूपम् । तद्यथा हे भगवः, हः भग्रवन् षडिधेश्वय्ययुक्त, हे' द्रः धन्वनः धलुष 
उभयोः अन्त्याः हयोः कोस्योः स्थितां ्यां मोर्बी त्व प्रमुञ्च दुरीकुर । “"पिनाकोऽजगवं 
धनुरित्यभिधानासिनाकास्यं धनुः रिवस्यास्तीव्येवं ज्ञायते तस्येवेह विगतमोर्घीकत्व 
पराथ्येते । पिनाकाख्यं स्वकीयं धनुः ज्यारदितं कर्वितिभावः । तथा हे भगवः, हे भगवन्, 
षडिधेश्वय्ययुक्त, हे सुद्र; ते तव हस्ते याश्च इषवः बाणाः सन्तीतिदोषः । ता इषुः परावप 
पराक्षिप बाणानपि अस्मत्तो दृरी्र्वित्यभिग्रायः ॥ रुद्रस्य षोडदोपचार्पूजने हेः रुद्र, यतो 
वयं तुभ्यमनेन मन्त्रेण वसं समप्पयाम इति शेषः । अतस्त्वं धन्वन उभयोरान््योद्रियो 
कोस्योः स्थितां ज्यां प्रयुञ् दृरीञ्र्वित्यथेः, शेषं समानमेव ।॥ ६ ॥ 

च्विज्ञ्यन्धनु ~ कपर्दिनो व्विकल्यो बाण॑नाँ २।ऽ उत । 
अनेशन्नस्य या ऽइषवऽायुरस्य निषङ्धिःे ॥ १० ॥ 

८“ कपर्दोऽस्य जटाजूटः इति कोश्ादौ दशेनात्कपदं इति हद्रजटाजूटस्याभिधानं 
ततोऽयमथंः । कपर्दो जटाजूटः सोऽस्यास्तीति कपदीं तस्य कपर्दिनः जटाजूटधारिणो रुद्रस्य 
धनुः पिनाकाख्यं विञ्यं विगता ज्या यस्मात् तत् विव्यं विगतमोर्वीकमस्वितिशेषः । उत 
अपि च बाणवान् बाणाः अक्िन् सन्तीति बाणवान् इषुधिः तूणीरः सोऽपि विशल्यः विगतं 
दाल्यं यस्मात् स विराल्यः बाणाग्रतो खोहभागः शल्यं तद्रहितोऽस्वितिरेपः। रद्रस्येषुधिर्निं 
रभबाणो विफरोऽस्त्वितिभावः । या इषव इत्यत्र यच्छन्दश्नवणात्तच्छब्दोऽप्यध्याहु्तंव्य 
यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात्। तद्यथा अस्य सद्रस्यया इषवः बाणाः सन्तीतिशेषः ता अपि अनेशान् 
नरयन्त्वित्यथः । '"णश अददाने" इत्यस्माहछोडथें लड ““छन्दसि टङ्ङिटः' इति पाणिनि 
व चनात् । अनेशन्नित्यत्र पुषादित्वाच्च्छेरडः अडिवेति नरोरत एत्वश्चेत्यनुसन्धेयम् ! तथा 
अस्य रद्रस्य निषज्गधिः निषज्यते इति निषङ्गः खद्धः स धीयतेऽस्मिन्निति निषद्धधिः खद्गकोश्च 
स आभु: रिक्तोऽस्वितिरोषः। अस्य रुद्रस्य खद्धको्चोऽपि खद्रहितो भवत्विति भावः| 
सद्रोऽस्मान्प्रति सवंथा न्यस्तराख्ो भवसिस्यभिभ्रायः । रुद्रस्य षोडरोपचारपूजने रद्रोऽस्मा- 
न््रति सवथा न्यस्तशखो भवस्िति यतो वयमाशास्महे अतोऽनेन मन्त्रेण सुद्रायाभरणं सम- 
प्येयाम इतिवास्यरोषः ।॥ १०॥ 

याति हेतिम्मीं द्म हस्त बभू ते धनं + । 
तयाऽस्पान्वुश्वतुस्त्वमयक्ष्यया परियन ॥ ११॥ 



१४८ मन््रा्थ॑चन्द्रौदयः। 

(“मिह सेचने” मेहति भिमेदेति वा मीदूान् अतिशयेन मीदूानिति मीदुष्टशस्तत्सम्बु- 
द्धौ हेमीदुष्टम “तसौ मत्वथंः" इति भसंज्ञायां “वसोः सम्प्रसारणम्?” इति सम्प्रसारणे पत्वष्टु 
खटये च कृते मीदु्टमेति रूपं भवति । तथा धनुरिति हेतिषिरोपणमस्ति । ते इति एकं ते 
पद् निरथ॑कं केवर पादपूरणार्थकसेवास्तीति सवेमधप्यनुसन्ेयम् । “अतिरिक्त मिः तिकारिकया 
विशेष्यादिपदमध्याह्य व्याख्यायतेऽयं मन्व. । तद्यथा हे मीदुष्टम, सेक्ततमः कामाभिव- 
घुकः हे रुदर, ते तव हस्ते या धनुदैतिः धनूरूपा हेतिबभूव अस्तीत्यथं. । बभूवेत्यत्र तु ् डयें 
रिद् “छन्द्सि टुङ्ङिट'? इति पाणिनिवचनात्। तव हस्ते यद्धनूरूपमायुधं विद्यते इति 
भावः । तया धनूरूपया हेया स्वं वियतः सवेतोऽस्मान् परिमुज्ञ परिपाल्येत्यथेः । सृजेति 
भुजर्विकरणन्यत्यये शप्रत्यये रूपं ज्ञेयम् । कीटश्या तया हित्येत्यपेक्षायासुच्यते । अयक्ष्मया 
यदमा प्रबररोगः थाई सिसः इति भापायां प्रसिद्धः । नास्ति यक्ष्मा यस्याः सा अयक्ष्मा तया 
अयक्ष्मया निरषद्रवया दृढया अनुपद्रवकारिण्या बा । एवं भूतया धनूरूपया हेत्या हे श्र 
अस्मान् सवतो भावेन त्वं रक्षेत्यथं. । रद्रस्य पोडलोपचारपूजने हेसद्र, यतो वयमनेन मन्त्रेण 
तुभ्यं गन्धं समप्ययामः । अतस्त्वमस्मान् विरतः सवत. परिभुज सवेतो भावेन रकषेत्यथ, । 
रोषं समानमेव ॥ ११॥ 

परते धन्वनो हेतिरस्मान्ध॑णक्तुचिवश्वत-- । 
अथो यऽइषुधिस्तवारेऽयस्मन्निपे हितम् ॥ १२ ॥ 

('अतिरिक्तमिःःति कारिकया दीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे सद्र; ते 
तच धन्वनो हेतिः धलुःसम्बन्धि हेतिनामकमायुधम् अस्मान् विश्वतः सवेत: परिवरणत्तु परिः 
त्यजतु अस्मान्माहन्त्वत्यथः। “जी वजने"रुधादिः; इत्यस्य ोटूप्रथमपुर्पेकवचने रूपम् । 
अथोइत्ययं निपातोऽप्यथं तथाहि अथो अपि च हे रुद्रः तव य इषुधिः तृणीरोऽप्यस्तीति- 
रोषः । तमपि अस्मत्सकाशात् आरे दूरे निधेहि स्थापय । तवेपुधि दृषा यतो वयं भिभीम- 
स्तस्मात्तमप्यस्मत्तो दुरे प्रक्िपेयथः ॥ रद्रस्य षोडशोपचारपूजने हे श्द्र; यतो वयमनेन 
मन्त्रेण तुभ्यं पुष्पं समप्ययामः; अतस्स्वमपि तमिपुधिमस्मत्तो दूरे निधेहि रोषं पूववदेव ।१२॥ 

अवतत्य धनुष 8 सहस्राक्ष इ्तषुषे । । 
निशीये शख्यानुं भुखा विषो न॑ ~~ सुमन भव ॥ १३॥ 

सदखमक्ीणि यस्य स ॒सदसखाक्स्तत्सम्बुद्धो हे सदसराक्षः इन्द्रस्वरूपिन् , अथवा 
रुद्रस्य सवप्राण्यात्मकस्वाद् यस्य यस्य प्राणिनो यानि यानि अक्षादीनि इन्द्रियाणि सन्ति तानि 
सवुण्यस्येव सद्रस्येयभिप्रायेण सहखरक्चशब्दस्यायमर्थो वा दे सहस्राक्ष, बहूनेवादीन्द्िययुक्त 
सवप्राण्यात्मकः तथा हे शतेषुधे, श्चतमिषुधयो यस्यासौ ₹इातेपुधिस्तत्सम्बद्धो हे शतेषुधे, 
शतसह्वयकायुधधारिन् , हे सद्र, त्वं धनुः अवतत्य अपन्याकं कृता शल्यानां बाणाम्रगत- 
रोहमागानां सुखा सुखानि फठभराणि निशीय्यं नितरां शीर्णानि करत्वा नोऽस्मान्धरति शिवः 
शान्तः सुमनाः सुषु मनो यस्यासौ सुमनाः शोभनवित्त्च भव | हे रुद्र, वयं लद्धक्ताः स्मः 



मच्राथचन्द्ोदयः । १४२. 

अतोऽस्मान्ुगरह्यणेव्य्थः । रुद्रस्य षोड्लोपचारपूजने हे रट यतो बय तुभ्यमनेन मन्त्रण 
धूप समप्पयामः, अतस्त्वमपि नोऽस्मान्धरति शिव. छान्त. सुमना. शोभनमनस्कन्च भवे- 
त्यथः । शेषं पूववदेव ॥ १३॥ ` 

नम॑स्तऽभयुधायानांतताय पृष्णवे | 
म>\ ऋ । 

उभाभ्यपृत ते नमो बाहुभ्यां तव् धन्वने ॥१४॥ 

'अतिरिक्तमिति”कार्किया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्तः । हे सद्र ते तब 
ईशाय आयुधाय बाणाय नमोऽस्ितिशेषः । नमस्कायोऽस्त्वित्यथः । कीटशायेप्यपेक्षाया- 
मुच्यते । अनातताय धलुषि अनारोपितायेत्यथः । पुन. कीदराय धृष्णवे धृष्णोतीति धृष्णु 
स्स्मे धृष्णवे धषणक्चीरायेव्य्थः । धृषेः कुप्रत्ययः । रिपृन्हन्तुमतिप्रगल्माये तिभावः । उत 
अपिचदहे रुद्रः ते तव उभाभ्यां बाहुभ्यां नमः नमस्कारोऽस्तवितिशेषः । तथा हे रुद्र, तव 
धन्वने नमः नमस्कारोऽस्तवितिशेपः। अनातताय इति धुषोऽपि विरोषणम् । कीटशाय 
धन्वने अनातताय अवतारितमौर्वीकायेत्यथः । एवम्भूताय तव पिनाकाख्याय धलुषेऽपि 
नमस्कारोऽस्त्ितिभावः ॥ रुद्रस्य षोडसोपचारपूजने -दहे रुद्र, वयं तुभ्यमनेन मन्त्रेण दीपं 
समप्पयामस्वच्नास्मान् संखयेतिवाक्यशेषः । रोषं पूववदेव ।॥ १४ ॥ 

मानों म॒हान्तमुतमानोऽभ्भकम्मानुऽउक्षन्तमुतमान॑ऽरध्ितम् । 
मानोव्वधीपितरम्मोत मातरम्पान-- प्ियास्तन्वो दद्ररीरिप ॥ १५ ॥ 

हे सद्र, नोऽस्माकं महान्तं वृद्धं गुरुपिदव्यादिक मा बधीः मा हिक्षी न जहीत्यथं, । 
उत अपि च नोऽस्माकम् अभेकं बाढं मा वधीः माहिसीः न मारयेस्यथः । तथा हे रद्र, 
नोऽस्माकम् उक्षन्तं सिश्न्तं तरुणमपि मा वधीः मा हिसीः न विनाश्चयेयथंः । उत अपि- 
च नोऽस्माकम् उक्तं सिक्तम् अर्थात् गभंस्थं च मा वधी; मा हिसीः न मारयेयथः । एवं 
नोऽस्माकं मातरं जननीमपि मा वधीः मा हिसीः न विनारायेत्यथेः । अस्यामेव कण्डिकायां 
महान्तमित्यनेन सिद्धयोमौतापित्रोरिह पुनरुपादानमादरातिशयद्ोतनाथेमेव । अभ्यासे भू- 
यांसमथं मन्यन्ते" इति यारोक्तेः । तथा हे सद्र, नोऽस्माकं प्रियाः बलमा: मनोज्ञाः तन्वः 
तनूः शरीराणि अथास्पुत्रपोत्रादिरूपाणि च मा रीरिप. रिपतिहिसार्थ., मा हिसीः न मारये- 
त्यथः । रुद्रस्य पोडच्लोपचारपूजने वाक्या्थश्ेवं तथाहि हे मद्रः यततो वयमनेन मन्त्रेण तुभ्यं 
नेवं समप्पेयामः, अतस्तमपि नोऽस्माकं महान्तं गुरुपिक्न्यादिक मा वधीः मा हिमी, | 
अन्यत्समानमेव |! १५॥ 

मानस्तोके तनये मानऽआथुषिमानोगोष मानोऽअश्वषुरीरिषः । 
मानोब्वीराचुद्र भामिनो व्वधी्ैविष्म्मन्तं सदमिच्छां हवामहे ॥ १६ \! 
“अतिरिक्तमि"तिकारिकया हीनपदान्यध्याह्त्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्र । तच्र तोकम् , 

तनयः; इत्युभयमपत्यनामसु पठितम् ! तस्मात्पदद्रयेनापि यद्यपि पुत्र एवाभिधीयते, तथापि 



१५० मन्राथेचन्द्रोदयः ! 

तोकराञ्देन पुत्रः, तनयश्षब्देन पौत्ररचेहालुगृह्यते । तदुभयस्यापि शब्दस्यार्थः प्रयोगसाधन- विधिश्चेवं तयथा तोकमिलत् "तुद् व्यथने ( तु° प० )'” ततश्च “पुंसि संज्ञायां घ.” इति 
घप्रत्ययः । प्रषोद्रादित्वादकारस्य ककारश्च बोद्धव्यः| त॒दतेऽनेन माता गभेवासकारे, तुते व्याधिभिरितिवा । यद्रा, “रच् स्तुतौ” ( भ्बा० आ० ) तस्मात् ‹ 'कदाधारार्चिकङिभ्यः कः 
( उ० २, ३८)” इति बाहुकुकातकमतयय" सरोपश्च स्तोच्यते स्तूयते इति तोकम् । तथाच 
हरिन्द्रोपाख्याने “ऋणमस्मिन्त्सन्नयत्यमृतत्वं च गच्छति (एे> ा० ७, ३, १)" इत्या दिगाथाभिः प्रशस्यते पुत्रः । यद्रा, “तु इति सौत्रो धातुपैध्य्थः, ततः कप्रत्ययश्च पूवेवत् 
वद्धेते हि तत्, वद्धयेते वा मातापितृभ्यां द्रा, सर्वेभ्य एव धातुभ्यो घञि रूपम्, अर्थश्च स एव । तुदतु ककारो बाहुलकात् शुचेः सकाररोपश्च बोद्धव्यः । तथा तनय इयत्र “तमु 
वि्तारे ( त० ० }” तस्मात् “वङिमङितनिभ्यः कयन् (उ० ४ ९७)? इति कयन् प्रत्ययः कुर तनोति विस्तार्यतीति तनयः पौत्रोऽवगन्तन्यः। तथाहि दे रुद्र, नोऽस्माकं तोके पुत्र तनये पौत्रे च मा रीरिषः मा हिसीः अस्मत्पुत्रविषये पौत्नविपये च हिसां माकार्षीः न दर्वि. त्यथः । तथा नोऽस्माकम् आयुषि जीवने मा रीरिषः मा हिसीः अस्मल्जीवनविषयेऽपि हिंसां मा कार्षीः न इुर्वित्य्थः। तथा नोऽस्माकं गोषु धेनुषु मा रीरिषः मा हिसीः अस्मद्रोवि- पयेषु हे रद्र तं हिसां मा कार्षीः न ऊुर्वित्यथः । तथा नोऽस्माकम् अश्वेषु च भा रीरिप; मा हिसीः अस्मदश्वविपयेऽपि त्वं हिसा मा कार्षीः न छुवित्यथः । यद्रा ‹ 'वहुरं छन्दसीति पाणिन्ुकतः सुपतिडड पमरदेतिकारिकया च तोके, तनये, आयुपि, गोपु, अचेष, इति सर्वत्र विभक्तिव्यत्यय एव बोध्यः । ततोऽयमर्थः । है रद्र, नोऽस्माकं तोकः पुत्रं तनयं पोत्रंच मा रीरिषः मा िसीः। तथा नोऽस्माकम् आयुर्जीवनं मा रीरिषः मा हिसीः । तथा नोऽस्माकं गाः धेनूः मा रीरिषः मा दिसीः । तथा नोऽस्माकम् अर्घो मा रीरिप; मा हिसीः) किञ्चदहे रद्र भामिनः “भाम कोषे भामिनः कोधयुक्तानपि नोऽस्माकं वीरान् श्रत्यान् “वीरो वे पुत्रः" इति श्रतेः वीरान् पुत्रानित्येव वा तानपि कोधयुतान् मा वधीः मा हिसीः । क उपकार इति चेत्तत्र नूम. हविष्मन्तः हविर्यक्ताः सन्तो वयं सद्मित् सदेव स्वा त्वां हवामहे यागाय स्वामाह्ययामः। खदेकशरणा वयमतोऽस्माकं तोफादीनां रक्षा त्वयाऽवश्यमेव कत्तव्येतिभावः। रुद्ररथ पोडशोपवारपूजने हे रुद्र, यतो वयमनेन मन्त्रेण तुभ्यं चन्दनं समप्पैयाम., अतो. ऽस्माकं तोकादीन् मा वधीरिति पूवेवदरोद्न्यम्। पोडशोपचारपूजाविधाने पूजापङ्कजमारक- रोद्रूतममाणं यथा--“आसनं खागतं चार्घ्यं पा्यमाचमनीयकम्। मघुपकोचमनसनानवसना- भरणानि च ॥१॥ गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यं चन्दनं तथा । पूजायां हि कत्तेव्या उपचाराश्च षोडश ॥ २॥ इति | एतत्ममाणानुसारेणेव र्दरस्य षोडदो पचारपूजनमन्त्रा यथाक्रमं मया न्याख्याताः । षोडरोपचारपूजायाः कमान्तरमपि र्यते । यथा च बह्यतरैवत्तं “आसनं पा्यमघ्य च सरानीयं चानुरेपनम् । धूपो दीपञ्च नैवेद्यं ताम्बर रीतं जलम्| १ ॥ वसनं भूषणं माल्य गन्धमाचमनीयकम् । मनोहरं सुतल्पं च देयान्येतानि पोडस ॥ २ ।1 इति । मयोगपद्धतिष्वन्यथेव करमो दशयते । तत्राप्यधिकतरेव पदाथसङ्कयाऽवलोक्यते । अस्तु तथापि न करिचद्धिरोधः, बचनान्तरक्मे पाठकमाद््थक्रमो बरीयानितिनियमात् । पद्धतिष्वधिक- सद्कयाप्रक्रमे च “अधिकस्याधिकंफलम्? इत्यादिवचनान्तरेण विरोधपरिहारो विधेयः ॥१६॥ एवं षोडशच्चं रद्राखमन््रगणं ध्याख्याय रातरुद्वियमन्त्राणामथं विद्णोमि । तथाहि-- 
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नम॑स्ते सद म॒न्य्वऽडतोत्ऽषवे नम॑ -- । बाहुभ्यामुत तनम ~- ॥१॥ 
इत्यादयः षोडकषमन्राः ।॥। १६ ॥ 

रातरद्रियस्या वौरछषी श्ट्रो देवता नमस्त इति गायत्रीच्छन्दो यात इतितिसणामवुष्ु- 
प्डन्दो अभ्यवोचदितितिसणां पङ्क्तिच्छन्दो नमऽस्तित्यादिसप्रानामवषटप्ठन्दो मान इति 
दयोज्नेगतीच्छन्दो नमोहिरण्यबाहव इत्यादीनि यजुषि द्रापे अन्धस इत्युपरिष्टाद्रहतीच्छन्द 
इमारुद्रायेतिजगतीच्छन्दो यात इत्यनुष्प्ठन्दः प्रिनो मीदु्टम इति व्रिष्टुष्ठन्दो व्विकिरिद्र 
व्विोहित सहस्राणि सहश इत्ययुष्टुष्छन्दो अस्तेत्या दिकशदानामवष्टुष्छन्दो नमोऽस््वि 
व्यादिन्रीणि यजूषि व्वयटं सोमेतिगायत्रीच्छन्द एषत इति यञ्जुरवरुद्रमिति पङ्धिश्छन्द- 
र्यायुपमिव्युष्ि् छ्न्दः रिवो नामेति यज्ञुनेतं च्विदेति दे त्रिष्टुभौ सवेपापक्षयपूवंकश्ची स- 
्रभीयर्थे शतसद्ियजपे विनियोगः ।! तत्र नमस्त इत्यादि षोडराच्चं रुद्राञ्लमन्नप्रकरणे व्या- 
ख्यातं तत्रेव व्याख्या द्रष्टव्या ।॥ अतः परं रुद्राणां तिस्रोऽश्ीतयः प्रदर्येन्ते । तत्न चैकेक- 
स्यां कण्डिकायामष्टावष्टौ र्द्रा अवगन्तन्याः । तद्रुद्रमध्ये केचन उभयतो नमस्काराः केचन 
अन्यतरतो नमस्कारा बोदधग्याः । तत्र ये घोरतरा अथाीद् अश्ान्ततरा सदरास्तेषां कोधोप- 
शमनाथंमुभयतः पदद्या्पूवे पश्चाच्च नमः पदं द्रष्टव्यं त॒ एव उभयतो नमस्काराः 
बोद्धव्याः । ते खट हिरण्यबाहवे ( १७ क० ) इलया दिश्वपतिभ्यश्च व; ( २८ क० ) इत्यन्ता 
मूमन्त्रेषु द्रव्याः । ततोऽन्ये ये रुद्राः शान्ततमास्तेपामन्यतरतो यजुद्धेयस्याद्ावेव नम. 
पद् द्रष्टव्यं त एवान्यतरतो नमसा प्रत्येतव्याः । ते च मवाय च ( २८ क० ›) इलयादि- 
प्रखिदते च ( ४६ ० ) इत्यन्ता ज्ञातव्याः । तत्र ““इषुमद्यः ( २२ क० ) इत्यादि “वधप. 
तिभ्यश्च वः ( २८ क० )‡ इत्यन्ता प्रवयक्षा अवगन्तव्याः) च इतियुष्मच्छब्दयोगात् । तथा 
८!इषुमद्यः ( ४६ क० )“इति च उभयतो नमस्कारा बोद्धव्याः । एवं “सभाभ्यः (२४ कन) 
इति जातसंज्ञा शद्रा अभिधीयन्ते । अपि चये रद्रा यतो घोरतरा अशान्ततरा इयथः, अत- 
स्तेभ्य उभयतो यजुदधंयस्यादावन्ते च नमस्यते । उचितच्चेतत्-छोकेऽपि दद्यते ये अरा- 
न्ततरा अतिक्रोधिनस्तेषां कोधोपहामनाथं तेभ्यो सुहृषंहनेमच्ियते । शान्तेभ्यो सुद्रेभ्यभ्चै 
कतर एव॒ नमस्यते संसार्भयभीरभिभक्तेरियसिप्रायः। ते मन्रास्तेषामर्थाश्चाधोऽघो 
द्रष्टव्याः । तथा हि- 

नमो हिरण्यबाहवे सेना दंशाश्च पर्तये नमो नमों वृष्यो हरिकेशे- 
[प 1 ॥ # ि द 

>भ्य<पशूनां पतये नमो नम ~- श॒ष्पिञ्ञराय॒स्विषीभते पथीनां पत॑ये नमो नमो 
हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये ( नम ~- ) नमो नमो बडभ्डुक्ायं ॥ १७ ॥ 

ध दिरण्यमाभरणरूपं बाह्यस्य स दिरण्यवाहुस्तस्मे हिरण्यबाहवे हिरण्याभस्णयुक्ताय 
सेनान्ये सेनां नयतीतिसेनानीस्तस्मै सेनान्ये सेनानायकाय नमोऽस्तिविशेषः। सुबणौभर- 
णविरिष्टाय सेनानायकरूपाय रुद्राय नमस्कासोऽस्तित्यर्थः । तथा दिशाञ्च पतये नमोऽस्ति. 
तिशेषः। चकारः समु्चयाथंः । अतो दिरण्यवाहमे इतिविशेपणमत्राप्यनुपजति । तेनायं 
भावः हिरण्यव्राहवे हिरण्यामरणविरिष्टाय दिशां पतये पालकाय सद्राय नमस्कासेऽस्ति्र्थः। 
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य एवं सद्रञुपासते न तत्कृते संसारभयमियभिभ्रायेणेवयुक्तं यत् "भवस्य हेस्यैः इति । अतो 
सवस्य संसारस्य छते श्रो हेतिः संसारोच्छेदकायुधविरोपः । तदुक्तं श्रुत्या धस त्मा स 
रिवः सेन्द्र. सोऽक्षरः परमः खराट् । स एव विष्णुः स प्राणः स कालाभ्चिः स चन्द्रमाः | 
स एव सवं यद्भूतं यच भाव्य सनातनम् । ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये इति 
(अ. वे कै. १।८।९ ) ̂=यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्िबद्धंनम् । उवौरुकमिव बन्धनान्म- 
स्योमुक्षीय माम्रतात् (शु य. वे. ३।६० )" इति च । तथा जगतां पतये पाक्काय र्द्राय 
नमः नमसकारोऽस्त्वितिरोषः । अनाधृष्ट वृष्स्यादिप्रदानेन महामारीभयादौ तद्धयशाम्ति- 
करणद्वारा च रुद्रस्य जगत्पारुनकटरत्वं स्पष्ट प्रतीयते, अतोऽनावृष्टौ सद्राराधनं वृष्ट्यर्थं 
जनाः कुवन्ति महामारीभये च सम्प्राप्ते तच्छान्यथं रद्राराधनं सर्वेऽपि विदधत्तीटयपि 
दश्यते । अत एव जगतां पतये नम › इ्युक्तमनत्र । जगतामिति बहुवचनान्तप्रयोगदशचने- 
नैवालुमीयते यत् स्थावरजङ्गमानां सर्वेपामेष संसारिणां प्राणिनां पतिः पाङ्को सद्र एव 
रूपान्तरेणाऽस्ति तस्मे नमस्ुम्मं इति भाव" तथा आततायिने रुद्राय नमः आततेन अर्थत 
विस्ठृतेन धनुषा सहं एति गच्छतील्याततायी तस्मै आततायिन उदययतायुधाय रुद्राय नमः 
नमस्कासोऽस्तिवव्यथः । तथा क्षेत्राणां पतये नम. ‹ इदं शरीरं कौन्तेय पषेत्रमिव्यभिधीयते” 
इति भगवदुक्तेः क्षेत्राणि स्षरीराणि तेषां क्षेत्राणां देहानां पतये पाकाय रुद्राय नमः नम- 
स्कारोऽस्वित्यथः । तथा सूताय सारथये तदूषाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्ियर्थः । कथं 
भूताय सूतायेव्यपेक्षायायुच्यते अहन्त्य न हन्ति कमपि इति अहन्तिः अहन्ता तस्मै अहन्त्य 
अहन्त्र एवम्भूताय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्विति भाव. । सारथिर्हिं न कमपि हन्ति, 
इति युद्धविदां व्यवस्था श्रूयते । अतः 'सूतायाहन्त्येः इत्युक्तमिह । तथा वनानां पर्तये 
पालकाय रंद्राय नमः नमस्छुम्मेः । अन्नानां पतये, जगतां पतये, क्षेत्राणां पतये, वनानां 
पतये, इति “षष्ठीयुक्तदछन्दसिवे""यनेन सवत्र चिसंज्ञाऽमुसन्धेया । तथा “सूतायाहन्त्यै 
इयत्र अहन्तिशब्दस्य सूतविशचेषणत्वासपुसत्वं युक्तम्, तत्र खीस्वमाषम् । अतोःऽदन्त्ये' इति 
प्राप्ते (अहन्त्य इति चतुर्थ्येकवचने रूपमित्यवगन्तन्यम् !। १८ ॥ 

नमो रोहिताय स्थपतये व्वक्षाणां पत॑ये नमो नमों युवन्तये भ्वारिवस्कृता- 
यौपभीनां पतये नमो नमे मन्त्रिणं व्वाणिजाय् कक्षाणां पत॑ये नमो नम॑ऽवचच(- 
पायाक्रन्दय॑ते पत्तीनां पतये ( नम॑-- ) नमो नमं ~ करस्नायतया ॥ १९ ॥ 

रोहिताय छोहितवणोय स्थपतये गृहादिकं विश्वकम्मरूपिणे रुद्राय नमः नमस्छा- 
रोऽस्विति पूवेवत्कियापदमध्याहत्तेव्यम् । भुवन्तये भुवं तनोतीति अुवन्तिभूमण्डलविस्ता- 
रकस्तस्मे भुवन्तये भूमण्डरविस्तारकाय वारिवस्टछृताय वरिवो धनं करोतीति वरिवस्कृन् 
स एव वारिवस्छतः ( स्वा्थेंऽण् ) तस्मे वारिवस्छृताय स्थानभोग्यक्ृराय तदूपाय दद्राय नमः 
नमसायेऽस्तु । तथा ओपधीनां पतये नमः माम्यारण्यानामोषधीनां पतये पाकाय रुद्राय 
नमम इत्यथः । तथा मन्रिणे वाणिजाय नमः आटोचनङ्कखलो मन्री तथा वणिगेव 
वाणिजः ( स्वाथंऽण् ) व्यापारकन्ती तस्मै तदुभयरूपाय स्द्राय नमः नमस्ुम्मं इत्यर्थः 1 

२० 
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तथा कक्षाणां वनगतगुल्मवीरुधादीनां पतये पाठ्काय नमः नमस्कासेऽस्तु । तथा 
उधर्घोपाय आक्रन्दयते नमः “पिर शब्दे धुप्यते इति घोपः उचचर्घोषो यस्य स 
उवैर्धोषस्तस्मै उचेर्घोपाय उचध्वनिविशिष्टाय आक्रन्द्यति रोदयति शनून् पापिनो वा 
नरानिव्याक्रन्दयन् तस्मै आक्रन्दयते युद्धे महाशचब्दाय रिपरोदकाय, पापिनां मीत्यै महा- 
शाब्दं कुर्वते पापरिजनरोदकाय इति वा एताटशाय सद्राय एतद्रूपाय वा रुद्राय नमः नमखा- 
सोऽस्सिव्यथ. । तथा पत्तीनां सेनाविशेपाणां पदातीनां वा चमूनां पतये पाङकाय सद्राय 
तदूपाय वा रुद्राय नम. नमस्कारोऽसत्विति रोप. । महामारते पत्तिटक्षणच्चोक्तं व्यासेन 
("एको रथो गजग्चाश्चाख्लयः पञ्च पदातयः । एपसेनाविशेपोऽयं पत्तिरिव्यमिधीयतेः एतद्क्षण. 
विशिष्टानां सेनानां पालकाय रुद्राय नम तदूपाय रुद्राय नमः इत्याशयः | १९ ॥ 

नम--करस्नायतया धावते सत्वना पतये नमो नमः सहमानाय निव्या- 
धिन॑ऽआभ्याधिनीनां पत॑ये नमो नमों निषङ्गिणे कक्भायं स्तेनानां पत॑ये नमो 
नसे निचेरवे परिचरायारण्यानां पत॑ये ८ नमं ~ ) नमो नमो व्वश्चते ॥ २०॥ 

कृतप्नायतया धावते नमः करस्स्नमिति समघ्रनाम कृत्स्नं समग्रम् आयतं विस्ततम् 
अथादधनुयंस्य सः कृतस्नायतः तस्य भाव कृत्म्नायतता तया छृत्नायततया आकणेपूेधलुषे 
धावते युद्धे सीघ्र गच्छते मक्तानामापत्तौ भक्तत्राणाथ वा शीघ्रं गच्छते रुद्राय नमः 
नमस्कायोऽस्विव्यथ' । कृतस्नायततया इति प्राप्रे छमन्दससात्तकाररोपे करस्नायतया 
इति तृतीयैकवचने रूपं भवति । धावते इति धावु गतिष्ुद्धयो " इत्यस्माच्छ- 
प्रत्यये चतुथ्यक्रवचने धावते इति रूपं सिध्यतीत्यवगन्तस्यम् । शरृत्सनायतया धावतेः 
ट्व्यस्याथोन्तरं वा छरस्नः सव॒ आयो छाभो यस्य॒ स कृत्स्नायस्तस्य भाव. 
करृतस्नायता तया कृतसनायतया सवंहाभप्रापकत्वेन धावते शीघ्रं गच्छते तदूपा 
रुद्राय नमः नमसख्ारोऽस्तवित्यथः । यथा च तादशो रुद्रो यत्र यत्र गच्छति त्र तत्र 
सवषं छाम प्राप्रोति तथेव तद्ुदरभरसादान्ममाप्यस्तु, यत्र यत्र गच्छेयं तत्र तत्र सर्वेषं छाभं 
्ा्ुयामि्यभिप्रायेण तादृशाय तदूपाय रुद्राय अहमपि नमसकरोमीत्यभिप्रायः । तथा सत्वनां 
पतये सृद्राय नमः, अस्त्विति शेषः। सत्वन् शब्दः प्राणिचाची । सत्वानः सारिकाः दारणा 
गताः प्राणिनस्तेषां पतये पाकाय रुद्राय नमसकारोऽस्तित्यथैः । तथा सहमानाय निन्या- 
धिने रुद्राय नमः सहतेऽरीनभिभवतीति सहमानस्तस्मै सहमानाय शत्रूणाममिभवकत्रे नितरां 
विभ्यति हन्ति शत्रूनिति निन्याधी तस्मे निव्याधिने शजुहन्त्रे तदुभयविरेपणविरिष्टाय 
रात्रुनाशकाय रुद्राय नमस्कारोऽस्तियथेः । तथा आव्याधिनीनां पतये रुद्राय नम. आसम- 
न्ताष्टिध्यन्तिताङ्यन्ति परकीयसेन्यानीति आव्याधिन्यः शरसेनास्तासां पतये पाकाय 
रुद्राय नमः नमछ्ारोऽस्िव्य्थः। तथा निपद्धिणे ककुभाय रुद्राय नमः निषज्यते इति निपन्ञ' 
खद्धः सोऽस्यास्तीति निषङ्गी तस्मे निषङ्गिणे खज्ञधारिणे ककुभ इति महन्नामसु पठितं ककुमो 
महान् तस्म ककुभाय उभयविशेषणविरिष्टाय उभयरूपाय वा रद्राय नमः नमस्ासेऽख | 
तथा स्तेनानां पतये रुद्राय नमः सतेना गुप्रचोरास्तेषां पतये पालकाय सद्राय नम; नमस्का- 
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रोऽसु । तथा निचेरवे परिचसाय रुद्राय नमः अपहारबुद्धया निरन्तर चरपि इतस्ततो गच्छः 
तीति निचेर्स्तस्मै निचेरवे निरन्तरं गच्छते परित. आपणवाटिकादो हस्णेच्छया चरतीति 
परिचरस्तस्मै परिचराय हरणेच्छया सवेतो गमनश्चीकाय तद्रूपाय सद्रायनम नमसकायेऽस्ु। 
तथा अरण्यानां पतये पाककाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तु । रुद्रो रीख्या चोरादिरूपं धत्त 
अथवा रुद्रस्य जगदात्मकत्वाचोरादयोऽपि र्द्रा एव ध्येयाः} अथवा स्तेनादिशरीरे जीवे- 
श्वरखूपेण रुद्रो द्विधा तिरति । तत्र जीवरूपं स्तेनादिराब्द वाच्यं तदीच्धररद्ररूपं छक्षयति यथा- 

हि साखाभरं चन्द्रस्य छक्षणं तद्टदत्राप्यवगन्तव्यम् । कि बहुना छदयाथ विवक्षया रोकिका 
अपि शब्द् मन्त्रेऽभिहिताः । अत एव लो किकशब्दप्रयोगोऽत्र न दोषाधह इत्यलुसन्धेयम्।(२०॥ 

नमो ववश्वे परिवश्वते स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिणऽदषुधिमते 
तस्कराणां पये नमो नम॑ खकायिभ्यो निषा९सद्यो सष्णतां पत्ये. नमो 
नभोऽसिमद्धो नक्त्र्यो श्िकन्तानां पत॑य ( नम ~+ ) नमो नमऽष्णी- 
षिणें | २१॥ ` 

(र वच्वते परिवच्चत नम" वच्ति प्रतारयतीति वञ्चन तस्मं बञ्चते प्रतारकायथ परितः 
सवतो वच्चति प्रतारयतीति परिवश्न् तस्मे परिवञ्चते सवतो भावेन प्रतारकाय तदुभयकू- 
पाय रुद्राय नम नमस्कारोऽस्तिविव्य्थ. । यद्यपि वच्रनपरिवञ्जनयोर्विशेषभेदो नास्ति तथापि 
शब्दसामथ्यदीपद्धेदोऽवगस्यतत एव । अथात् स्वामिन आप्तो भूत्वा ञ्यवहारे छ्ुत्रचित्तदीयं 
धनमपहुते तद्वश्चनं सवेव्यवहारे धनापहवः परिवश्चनमिस्युभयोवंरक्षण्यं द्रष्टव्यम् । तथा 
स्तायूनां पतये नम. कस्यचिद्धनिनो गृहे प्रवेखाथं रात्रौ खनित्रादिना खातं विधाय तदीय- 
द्रव्यहत्तारस्तथा कस्यापि धनिन स्वामिनः स्वीया एव भूत्वा तेन धनिनाऽज्ञाताः सन्तोऽदहर्निशचं 
तदीयद्रव्यापहन्तार इति द्विविधा गुप्ठचोसा भवन्ति । तत्र पूवंकण्डिकायां स्तेनशब्देनोच्छाः । 
इह कण्डिकायान्तु स्तायुब्देनाभिधीयन्ते । तथाहि स्तायूनां गुघ्चोयणां मध्ये केपाञ्जिच्योर- 
विशेषार्णां पतये पाकाय रुद्राय नम. नमस्कासोऽस्िवत्यथः । तथा निषद्खिणे निपद्घः खल्ल 
बाणो वा सोऽस्यास्तीति निषङ्गी तस्मै निषद्धिणे खङ्गधारिणे बाणधारिणे वा दपुधिमते इषुधि- 
बाणधारः सोऽस्यास्तीति इषुधिमान् तस्मै इपुधिमते तूणीरधारिणे सद्राय नम.) तदुभयविरो- 
पणविरशिषटटाय तदुभयरूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कासोऽस्सिियथं. । तथा तस्कराणां पतये 
नमः तस्कर. प्रकटचोरास्तेपां पतये पाख्काय रुद्राय नमः । तथा स्रकायिभ्यो जिघा८स. 
द्वथो नम. “सक इति वज्रनामसु परितम छक न बजेण सह यन्ति गच्छन्तीस्येवं श्चीराः 
सकायिणः अत एव शबरून् हन्तुमिच्छन्ति ये ते जिघांसन्ति जिघांसन्तीति जिघांसन्त. 
( हन्तेः सन्न्ताच्छवृप्रययः ) तेभ्यो रुद्रेभ्यो नमः तदुभयविशेपणविचिष्ेभ्यस्तदु मयरूपेभ्या 
वा रुद्रेभ्यो नमस्कारोऽस्िित्यथ. } तथा मुष्णतां पतये नमः सुष्णन्तीति मुष्णन्त. क्षेत्रादिषु 
धान्यापहत्तारस्तेपां पतये पाङुकाय सद्राय नमः नमस्ासोऽसतु । तथा असिमद्ध-नो नक्तश्च- 
रद्धयो नमः असय. खङ्गाः सन्ति येषां तेऽसिमन्तः नक्तं रात्रो चरन्तीति नक्तश्रन्तः खन्न 
रत्वा रात्रौ बीथिनिगेतप्ाणिघातकास्तेभ्यो नम. तत्तद्विेपणवि रिष्टभयस्तत्तद्रपेभ्यो वा 

# 
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सदरेभ्यो नमस्कासोऽस्तविव्यथः । तथा विक्ृन्तानां पतये नमः विष्ठन्तन्ति छिन्दन्ति येते 

विक्रन्तारि्छत्वा धनापहत्तौरस्तेषां पतये पाकाय रद्राय नमः । कि बहूना “सवं ्द्रमयं 
जगदिःतिश्वतेः सवं मिदं जगद््रबुद्धया ध्यात्तव्थसित्यथं । इह संसारे ययदरूपधघारिणो ये ये 
जीबास्ते सवेऽपि रद्रा एवेति मत्वा तेभ्य सवभ्यो नमस्ुम्मं इत्यभिप्राय. ॥ २१॥। 

नमुऽउप्णीषिणें गिरिचराय कलश्वानां पतय नमो नमूषुमन्यो षन्वायि- 
भ्यश्च वो नमो नम॑ऽभातन्वानेभ्य~- प्रतिदधानेभ्यश्च बो नमो नम॑ऽगायच्छब्योऽस्य. 
द्यश्च बो ( नम ~ ) नमरो नमो व्िसृनञ्य ~ ॥ २२॥ 

उष्णीषिणे गिरिचराय नम उष्णोपं शिरोवेष्टनं तदस्यास्तीति उष्णीपी उष्णीषेण शिर 
संवेष्य प्रामेऽपहत्ते प्रषृत्तः, गिरो चरतीति गिरिचर: अध्वन्यानां वखाद्यपहन्ते पवंतादिवि- 
षमस्थानचारी तमे पूर्वोक्तय उभयविशेषणविशिष्टाय तदुभयरूपाय वा रद्राय नम नम. 
स्कारोऽस्तु । तथा बुटञ्चानां पतये नमः छुं भूमि क्षेतरगृहादिरूपां टुञ्न्ति हरन्तीति दुटश्चाः 
अथवा कुस्सितं श्चन्तीति कुदञ्चास्तेषां पतये पाडकाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तु । तथा 
इषुमद्यो नम॒ इषषो बाणा विद्यन्ते येपां ते इषुमन्तः जनान्भीषयितुं बाणधारिणस्तेम्य तद्रप- 
म्यो रुद्रभ्यो नमः नमस्कासेऽस्तु । नमो हिरण्यबाहवे इलयारभ्य तमऽदपुमद्य इति पय्यैन्तं 
परोक्षा एव रद्रा उक्ता. ! अतः परं धन्वायिभ्यश्चवोनम इत्यारभ्य श्चपतिभ्यश्चवो नम इति 
पय्यन्तं प्रयक्षा रुद्रा उच्यन्ते, युष्मदादेशस्य व इयस्य श्रवणात्। तत्र सवत्र सम्बद्धिपदमध्या- 
हनत्तेन्यं “दीनं वाक्ये निवेशयदि"'तिवचनात् । तथाहि हे द्राः, धनुपा सह यन्ति गच्छ- 
न्तीति धन्वायिनस्तेभ्यो घन्वायिभ्यः धनुरधारिभ्यः वः युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्त । चका- 
रोऽत्र मन्रभेदज्ञापनाथः । एवमग्रऽपि सवत्रालसन्धेयम्। तथा इतोऽगरे यन्न यत्र व इति 
युष्मच्छब्दोपादानं न हृदयते तेऽपि रद्राः प्र्यक्षभूतानां र द्राणां सहकारितेनैन व्याख्ये 
यास्त सह पठितत्वात् । तथाहि हे रद्राः, आतन्वानेभ्यौ नम. आतन्बन्त्यारोपयन्ति उ्या 
धनुषीयातन्वानास्तेभ्य. तदूपेभ्यौ रुद्रेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु ब. युष्मभ्यमित्युप्चः । तथा 
हे रद्राः प्रतिदधानेभ्यः प्रतिदधते सन्दधते बाणं धनुषीति प्रतिदधानाः सन्दधाना इति 
यावत् तेभ्यो युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽप्त॒ । तथा हे रद्राः आयच्छद्यो नमः आयच्छन्ति 
आकपन्ति धमूंषि ये ते आयच्छन्तस्तेभ्यो रुद्रभ्यस्तदूपेभ्यो वा रृद्रेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु । 
वृ" युष्मभ्यमित्यस्यात्राप्यनुषद् : । तथा हे रुद्रा", अस्यद्य" अस्यन्ति क्षिपन्ति बाणानिस्थस्यन्तं 
स्तेभ्यो वो युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्तु । “अघ क्षेपणे दिवादिः । तस्य रात्रन्तस्य चतुर्थी 
बहुवचनेऽस्यद््य इति शूपमवगन्तव्यम् || २२॥ 

रि नमे व्विसुजग्यो चवदध यद्यव नमो नम --सवपद्यो जाग्रयथवो नभो 
नमर शयनिभ्युऽभासीनेभ्यधवो नगरा नमस्तिषठम्यो पादथवो ८ नपर ) 
रमो नम॑--सूमाभ्य॑~- ॥ २६३ ॥ 
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विसृज्य नमः विद्जन्ति वियुञ्चन्ति बाणानरिष्वितिविखजन्तस्तेभ्यो नमस्तदपेभ्यो 
नमः नमस्कायोऽस्तु । तथा हे द्राः, विध्यद्धयो वो नमः विध्यन्ति ताडयन्ति शान्रूनिति 
विध्यन्तस्तेभ्यस्तदूपेभ्यो वो युष्मभ्यं रुद्रेभ्यो नमः नमसकारोऽस्तु । तथा देरुद्रा , स्वपद्यो 
नमः स्वपन्तीति स्वपन्त. खप्नावस्थामलुभवन्तस्तेभ्यः तदूपेभ्यो ररेभ्यो नमः नमस्कारोऽसतु 
वः युष्मभ्यमिव्युषद्ग । तथा हेरद्राः, जाग्रद्धयो बो नमः जाप्रतीति जाग्रत जाग्रद् वस्थावन्त- 
स्तेभ्यो वो युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्तु । तथा हेरद्राः) रायानेभ्यो नमः “शड् स्वप्ने अद्ा- 
दिरात्मनेपदी शेरते इति यानाः सुपषएयवस्थावन्तस्तेभ्यो नमस्तदूपेभ्यो रुद्रेभ्यो नमसकारोऽ- 
स्ित्यथेः) व. युष्मभ्यभित्यस्यात्राप्यनुषङ्गः । तथा हे रद्राः, आसनेभ्यो वो नमः आसते 
इत्यासीना उपविशन्त इत्यथ. तभ्यो व. युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्ित्यथंः । तथा हे रुद्राः, 
तिठद्यो नमः तिष्ठन्तीति तिघ्न्त. गहिनिडृत्ता इत्यथे", तेभ्यस्तदृपेभ्यो सुदरेभ्यौ नसः नमस्का- 
रोऽस्तु ब. युष्मभ्यमित्यनुषद्ग | तथा हे रद्रा, धाव्य वो नमः धावन्त वेगवद्भतिमन्तस्ते- 
भ्यस्तदूपेभ्यो बो युष्मभ्यं नम. नमस्कायोऽस्वत्यथेः । रद्रस्य सर्वभ्रापयास्मकत्वादेतरसव- 
मपि सम्पद्यते नतु किमपि विरुभ्यते “सवं रुद्रमयं जगदिति श्रुते ॥ २३ ॥ 

नम--सभाभ्य -- सुभापतिभ्यश्चवो नमो नमोऽन्वेभ्यो ऽन्वपतिभ्यश्चवो नमो 
म 1 क 1 1 1 क 

नमऽभाव्याधिनीभ्योचिवुविद्धयन्तीभ्यधवो नमो नमऽउगणाभ्यस्तरहदतीभ्यथवो 
( नम --) नमो नमो गणेभ्यं -- ॥ २४ ॥ 

जातसंज्ञा ये रुद्रा रुद्ररोके सन्तिते रद्रा एव इह कथ्यन्ते, सुद्रादरेतप्रतिपादना- 
थम् । “अथो एव हैतानि द्राणां जातानि? इति श्रतेः । तथाहि देरुद्रा, सभाभ्योनमः 
सभाः परिपदस्ताभ्योनम सभारूपा ये रद्राः सन्ति तेभ्योरुद्रभ्यो नमः नमस्कारोऽस्सि- 
स्यथः, वः युष्मभ्यमित्यनुषङ्गः । सभादिषु रुद्ररष्टि" कन्तव्येतिमावः । तथा देरद्रा, सभा- 
पतिभ्यो बो नमः सभायाः परिषदः पतिभ्यः पालकेम्यो रुद्रभ्यस्तदूपेभ्यो वा वः युष्मभ्यं 
दद्रेभ्यो नम' नमस्कारोऽसतु। तथा देरुद्रा, अश्वेभ्यो नमः अश्वस्तुरगास्तेभ्यस्तदूपेभ्योखद्र 
भ्यो नम" नमस्कारोऽस्तु व युष्मभ्यमित्यस्यात्राप्यनुषद्ल" । तथा हे रद्राः, अश्वपतिभ्यो  वो- 
नम. अन्चपतिभ्यस्तुरगप।ककेस्यो रुद्रेभ्यो नमस्तदूपेभ्यो वा व युष्मभ्यं सदरेभ्यो नमः नम- 
स्कारोऽस्तु । तथा हे रुद्रा, आव्याधिनीभ्यो नमः आसमन्ताद्विध्यन्तीस्याव्याधिन्यः देव्यः 
सेना वा ताभ्यो नम तदूपेभ्यो सद्भ्यो नम नमस्कारोऽस्तु वः युष्मभ्यभियनुपद्गः । तथा 
हे सद्राः, विविभ्यन्तीभ्यो बो नमः विशेषेण विध्यन्ति ताडयन्ति शत्रून् पापिनो वा नरा 
निति विविध्यन्यस्ताभ्यो नमः तदूपेभ्यो र्रेभ्यो बः युष्मभ्यं नम नमस्कारोऽस्तु । तथा हे 
रुद्राः, उगणाभ्यो नम. उक्षा गणा गरूत्यसमूहा यासां ता उगणास्ताभ्यो वः युष्मभ्यं नमः 
तदपेभ्यो वो युष्मभ्यं रुद्रेभ्यो नम" नमशारोऽसतु । उगणाभ्य इत्यत्रोपसगन्त्यङोपः प्रषो 
द्रादिष्वादित्यवगन्तव्यम् । ब्रह्माद्या या मातर सम्तिताःसवा अपि सद्रूपा एव ध्यातव्या 
दति भावः । अतस्तदभिप्रायेणेव तत्तदूपेभ्योऽत्र नमचियते इत्याशयः । तथा दे रद्राः, तु 
हतीभ्यो वो नम. "वृहि हिसा? वहन्ति घ्नन्तीति वहयः हन्तुं समथा दुर्गाया मातर 
रताभ्यो वो नमः तदृपेभ्यो सद्रेभ्यो वः युष्मभ्यं नम॒ नमस्कारोऽस्तु। खीिद्ान्तपदेषु 
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तत्तच्छब्दघटकखीत्वपिक्चया सव्र खीत्वसापंम, अन्यथा रद्ररष्दस्य नित्यपुंस्वान्तदसम्भव. 
मिव्यवगन्तव्यम् |! २४॥ 

नमे गुणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वौ नमो नपोवतिभ्यो वा त॑पतिभ्य्वोनमो नमो 
भ, क [च त ( 1 ष ृस्सैभ्यो शत्सपतिभ्यथ वौ नमो नमोव्विरूपेभ्यो विवृन्वरूपेभ्यश्च बो ( नम ) 

नमो नम् € सेनाभ्य ६॥ २५॥ 

द रुद्राः गणेभ्यो नम" गणा देवालुचरभूतविशेपा्तेभ्य रुद्रेभ्यो नमः तद्रपेभ्यो रुद्रेभ्यो 
वा नम" नमस्कारोऽस्वितिरेप", वो युष्मभ्यमित्यनुषङ्गः। तथा हे रद्रा, गणपतिभ्यश्चवो नमः 
गणानां पतिभ्य. पालकेभ्यो सद्रेभयस्तदूपेभ्यो वा सद्रभ्यो वः युष्मभ्यंनमः नमस्कारोऽस्वित्यर्थ। 
तथा हे रद्रा. व्रातेभ्यो नम त्राता नानाजातीयारां सङ्गास्तेभ्यो रद्रभ्यस्तदपेभ्यो वा रुद्रेभ्यो 
नमसारोऽसतु, ब युष्मभ्यमिव्युपङ्नः। तथा हे रुद्राः; त्रातपतिभ्यो बो नमः बातपाख्का 
त्रातपतयय्तेभ्यो वः युष्मभ्यं नमोऽस्वितिशेषः। तथा हे रद्राः, गरत्सेभ्यो नमः; गृध्यन्ति 
चाञछन्ति विषयभोगानिति गृत्सा. विषयरृम्पटाः, गृत्स मेधाविनो वा तेभ्यो दरभ्यस्तदरूपेभ्यो 
वा रदरेन्यो नम. वः युष्मभ्यमित्यनुपङ्ञः । तथा है रद्राः, गृद्सपतयो गृत्सपाखकास्तेभ्यो- 
रद्रेभ्यस्तदुपेभ्यो वा रुद्रेभ्यो वः युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्िव्यर्थः, । तथा हे खद्राः, विरू 
पेभ्यो नमः विषं विविधं वा रूपं येपां ते विरूपा" नस्नमरण्डजटिादयस्तेभ्यो रदरेभ्यस्त- 
दपेभ्यो वा र्रभ्यः नमस्कारोऽस्वित्यथं.; वः युष्मभ्यमिस्यस्यात्राप्यनुषङ्गः । तथा हे रद्रा.› 
विश्वरूपेभ्यश्च बो नम विश्वं सवे नानाविधं रूपं येपां ते विग्रूपासतुरङ्गवदनहयभीवा 
द्यस्तेभ्यो वः युष्मभ्यं नम. तेभ्यो रद्रेभयस्तदूपेभ्यो वा रुद्रेभ्यो वः युष्मभ्यं नमस्कारोऽ- 
स्वित्यथ. । चकाराः स्वे सथु्यार्था अवगन्तव्याः ॥ २५॥ 

नम् € सेनान्य ६ सेनानिभ्यंयवोनमोनमें रथिभ्योऽभरयेभ्य्॑वोनमोनम् -- 
तभ्य ~ संगरहीत्भ्यय वो नमोनमोंमदभ्दधोऽअर्मकेभ्य॑ष वो ( नम॑ + ) नमो. 
नमस्तक्षभ्य ॥ २६ ॥ | 

हे रद्राः, सेनाभ्यो नमः सेनाः सैन्यानि तद्रूपेभ्यो रुद्रेभ्यो नमोऽस्िति शेषः, वः युष्मम्यमित्यनुपङ्गः । तथा हे रद्राः, सेनानिभ्यो वो नमः सेनां नयन्तीति सेनान्यः सेना- नायका. सेनापतय इति यावत्तेभ्यः रदरेभ्यस्तदृपेभ्यो वा रुद्रेभ्यो व युष्मभ्यं नमः । सेनानी. भ्य इति प्राप्ते सेनानिभ्य इति छान्दसत्वाद्धसविधानेन सिध्यतीत्यवगन्तव्यम् । तथा है- द्राः! रथिभ्यो नमः रथाः सन्ति येषां ते रथिनस्तेभ्यो रुदेभ्यो नमः व: युष्मभ्यमिर्यनुषज्ञः। तथा हे रद्राः, अ्थेभ्यो बः युष्मभ्यं नमः नासिरथो येषां ते अरथास्तेभ्यो सुदरेभ्यस्तदरपेभ्यो वा रद्रभ्यो वः युष्मभ्यं नमः नमसकारोऽस्ितयर्थः । तथा हे रुद्राः क्षतभ्यो नम. “कि निवासगत्योः” ठदादि. क्षियन्ति निवसन्ति रथेष्विति क्षन्तारः अथवा (“क्षिप प्ररणेः क्षिपन्ति प्रेरयन्ति सारथीनिति क्षत्तारः रथाधिष्ठातारः पुरुषा इति यावत्तेभ्यः रुदरेभ्यस्त- 
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रूपेभ्यो वा रुद्रेभ्यो नमः वः युष्मभ्यमित्यवुपङ्गः । युष्मभ्यं नमस्कारोऽस्तित्यथंः । क्षदृश- 
व्दस्तु “नप्तूनेध्खषटक्षदरदोत०-इव्याचयौणादिकपूत्रेण तन्प्रत्ययान्तो निपातित, तस्य चतु 
थौबहुवचने क्षत्रभ्य इति रूपं भवति तद्वगन्तव्यम् । तथा हे रद्राः; सङ्खदीतृभयश्च वो नम ) 
संगरहन्त्यदवानिति सङ्दीतारः सारथय इत्यथः ( ““प्वुल्तरचौ'? इति पाणिनीयसूत्रेण तृच 
त्ययोऽनुसन्धेयः ) तेभ्यो रद्रस्यम्तदूपेभ्यो वा रद्रेभ्यो वः युष्मभ्यं नमः नमसकारोऽस््वि- 
वयर्थ । तथा हे रद्रा, महद्भ्यो नम. जातिविदादिभिरच्छृष्टा महान्तः श्रेष्ठास्तेभ्यो सृदरभ्यस्त 
रूपेभ्यो वा रद्रभ्यो नमः वो युष्मभ्यमिल्यस्थात्राप्युपङ्गः । युष्मभ्यं नमस्कारोऽस्वित्यथेः । 
तथा दे रुद्राः, अभकेभ्यश्च वो नम. भमः प्रमाणादिभिरल्पास्तेम्यो रुद्रभ्यस्तदरपेभ्यो बा 
रुद्रेभ्यो वः युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽसत्वित्यथः | २६ ॥ 

नमस्तक्षभ्यो रथकरेभ्यंश्च वो नमो नमः कुखाटेभ्यत्कम्पारेभ्यशथ वो नमो 
नमो निषदेभ्य --पुिषठम्यशथ वो नमो नम॑--्निभ्यों गृगयुस्य॑श्च वो (नमं ~) 
नमो नम श्वभ्य-- ॥ २७ \ 

हे रद्राः तक्षभ्यो नमः तक्षाणः िल्पजातयस्तेभ्यो नमः तदूपेभ्यो रुद्रेभ्यो नमस्कारो- 
स्तवित्यथेः, वः युष्मभ्यमियनुपङ्घः । तथा हे रद्राः, रथकारेभ्यश्च वो नमः रथं क्ुवेन्तीति 
रथकाराः सूत्रधारविशेपास्तभ्यो रु्रेभ्यस्तदरपेभ्यो वा रुद्रेभ्यः वः युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽ- 
स्त्विस्यथेः । नथा हे रद्रा", कालेभ्यो नमः कुलाला: कुम्भकारास्तेभ्यो नमस्तदूपेभ्यो रुद्रेभ्यो 
नमः । नमस्कारोऽस्तुः व. युष्मभ्यमित्य्यात्राप्यनुपङ्ग । तथा देरुद्राः कम्मरेभ्यश्च बो 
नमः कम्माराः लोहकारास्तेभ्यो नमस्द्रपेभ्यो व॒युष्मम्यं सदरेभ्यो नमोऽस्तित्यथेः । तथा 
ददराः, निषादेभ्यो नम. निपादाः गिरिचरा्मासाशिनो भिषा इति यावत्तभ्यो नसस्तदूपेभ्यो 
सद्रभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तियथः, वः युष्मभ्यभियप्यात्राप्प्रतुषङ्गः । तेऽपि स्वे खद्रवुदढधये- 
वानुसन्धेया इयारयः। तथा हे रुद्राः, पुञ्जि्ठेभ्यो बो नम पुञ्चिष्ठाः पक्षिपुञ्जघातकाः पुल्क- 
सादयस्तेभ्यो वः युष्मभ्यं नमः तदपेभ्यो रुद्रेभ्यो नमः नमसरासेऽस्ित्यथेः । तथा हे रुद्राः, 
श्वनिभ्यो नमः श्युनो नयन्तीति शन्यस्तेम्यः रवनिभ्यः रवकण्ठवद्धरञ्जुषास्केथ्यो नमः वः 
युष्मभ्यमित्यदुषङ्गः । तदूपेभ्यो सद्रभ्यो युष्मभ्यं नमोऽस्वित्यथेः । ८ इवनिभ्य इत्यत्र नयते. 
हस्व आपेत्वादित्यनुसन्धेयम् ) तथा है रद्राः, सगयुभ्यश्च बो नमः मृगान् कामयन्ते इति 
मृगयवः द्ुव्धका इयथः “इदं युरिदंकामयमानः' इतियास्कोक्ते. । तेभ्यो वः युष्मभ्यं 
नम" तदरूपेभ्यो रुद्रेभ्यो वः युष्मभ्यं नमस्कारोऽसवित्यथः ॥ २७ ॥ 

नमु श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नमो नपर मृतरायं च खद्रायं च नम॑ --शर्व्वायं 
च पदुपतये च नमो नीटग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमं कपर्दिने ॥ २८ ॥ 

„ दे रुद्राः, भ्यो नमः इवानः इ्कुरास्तेभ्य' तदूपेभ्यो रद्रभ्यो नमः नमस्कारोऽस्त्ि- 
व्यथः; वः युष्मभ्यभित्यनुषङ्ग. । दे रुद्राः, तथा रवपतिभ्यश्च वो नमः सूनां पतयः इवपतयः 
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र्वपारकास्तेभ्यो वः युष्मभ्यं नमः । किरातवेपस्य रद्रस्यानुचयः इेवपतंय उच्यन्ते तेभ्य- 
स्द्रपेभ्योऽपि वः युष्मभ्यं सद्रभ्यो नम. नमस्कारोस्वित्यथे- । व इति युष्मच्छब्दयोगाये- 
प्रत्यक्षा द्रा आभिदहितास्ते आभिः कण्डिक्राभि. प्रतिपादिताः । पक्षान्तरे "नमऽदृषुमन्यो 
धन्वायिभ्य › इत्यारभ्य येव ॒हष्दास्ते पूजावाचका एव न युष्मदादेश्ा : | तत्पक्षे ये एषं 

मृताः पूर्वोक्तसाणविरिष्टाः पृजाहौ" रदरस्तेभ्यो बयं नमस्ुम्म इस्यमिध्राय' । इल्युमयतो 
तमस्कासमन्ताः समाधा. । अतः परञ्च नमस्कासोपक्रमेण नाममन्त्रा उच्यन्ते । तथा हि 
मवाय च नमः, "चकारः पुनरथ च पुनः, मवन्दुतदन्ते जन्तवोऽस्मादिति भवस्तस्ै 
मवाय जगटुत्पत्तिकारणाय संसाररूपाय वा नमः नमस्कारोऽस्त्विति शेषः । तथा रद्राय 
च नमः अत्रापि चकारः पुनरथ, च पुन. रुद्राय नमः रत् दुःखं द्रावयति नारायतीति रुदर 
स्तस्मै शद्राय भक्तानां दुःखनाशिने नम नमस्कारोऽसिवत्यथः । अथवा रवणं सत् ज्ञानं 
राति ददातीति रु्रस्तस्मे सद्राय स्वोपासकानां ज्ञानप्रदाय नमः नमस्कारोऽस्त्वित्यथे. । तथा 
शर्वाय च नमः च पुनरथ “ञ् हिसा्यां णाति हिनस्ति पापमिति शवस्तस्मे दार्वाय 
पापनाश्चकाय नमः नमस्कारोऽस््विस्यथः। तथा पञ्ुपतये च नमः च पुनः पशून् अज्ञान् पाति 
रक्षतीति पद्युपतिस्तस्मै पञ्चुपतये अज्ञानिनामपि रक्षकाय नमः नमसकासेऽस्तु । यद्वा परय 
न्तीति पशवो जीवास्तेपां पतिः पाटकः विष्णुरूपेण जीवरक्षकोऽपि य एव रुद्रः, तस्मे नमः नम- 
स्कारोऽ्तु । तथा नीर्ीवाय च नमः च पुनः विषभक्षणेन नीखा नीरवणो भ्रीवा कण्टेकदेशो 
यस्य स नीखगीवस्तस्मे नीटग्रीवाय नीलकण्ठाय नमः नमसकासोऽस्तु । तथा शितिकण्ठाय च 
नमः च पुनः शितिः श्वेतः कण्ठो नीलातिरिक्तभागो यस्य स रितिकण्ठस्तस्मे शितिकण्ठाय 
नमः नमस्कारोऽस्तिव्यथ.। यद्रा चकार' सवेत समुचयाथे पादपूरणार्थो वाऽवगन्तव्य.।२८।। 

| ४ य् र, 1 1 1 1 ५ नम - कपर्दिने च व्यु्केशाय च नम --सहघाक्षाय च शतधन्वने च नमो यु र 
गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमे मीड्ष्टमाय चेषुमते च नमों इवायं ॥२९॥ 

कपदिने च नम" “कपर्होऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः इत्यभिधानार्कपैः 
जटाजूट. सोऽस्यास्तीति कपदीं तस्मे कपर्दिने पाशुपतादिवेपेण जटाजूट धारिणे ह्यचारिणे 
वा रुद्राय नम" नमस्कारोऽस्त्विति शेषः । ब्रह्मचारिण. संन्यासिनश्च सवे रुद्रयुद्धयैव ध्या- 
तव्या इत्याशयः । तथा सहस्राक्षाय च नम सहश्चमक्षीणि यस्यासौ सहसखराक्षस्तस्मै सहखा- 
कषाय इन्द्ररूपाय रुद्राय नम. नमस्कारोऽस्त्विति रोषः । तथा च पुनः शतधन्वने च नम 
शतं धनूषि यस्यासो रातधन्वा “धनुषश्च इति पाणिनीयघूत्रेणानडादेशोऽवगन्तन्यः । तस्मै 
दातधन्वने बहुधनुधौरिणे सद्राय नम नमस्कारोऽस्िति शेपः । तथा गिरिशयाय च नम 
गिरो केरासे शेतेऽसौ गिरिशयस्तस्मै गिरिशयाय अर्थात् कैखासवासिने रुद्राय नमः नम- 
स्कारोऽस्त्विति शेषः । यत्र निवसति तत्र ेतेऽपीति व्यवस्थया गिरिशयायेलयस्य पर्य्याये 
कैखासवासिने इदयक्तेऽपि न कश्चिष्धिरोध इत्यनुसन्धेयम् । तथा शिपिविष्टाय नमः पविष्ण; 
शिपिविष्ट इति श्रुतेः शिपिविष्टो विष्णुस्तस्मै शिपिविष्टाय विष्णुरूपाय रुद्राय नमः नम- 
स्कारोऽस्तिति ोषः। अथवा "“पडवो वै हिपि." इति श्रुतेः पशव एव रिपिश्ब्देनोच्यन्ते। 
पशवग्ध पश्यन्तीति परव इति व्युखच्या पञ्ुरुष्देनेह जीवा एवामिधीयन्ते | ततोऽयमर्थः | 



मचार्थचद्द्रोदयः । १६१ 

रिपिषु पशष विष्टः प्रविष्टः शिपिविष्टस्तस्मे शिपिविष्टाय सवप्राणिष्वन्तयौमितयास्थिताये- 
सथः । एवम्भूताय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्विति सेषः । अथवा यज्ञो वै शिपिः इति 
श्रुतेयज्ञ एव रिपिशब्देनाभिधीयते । ततोऽयमथंः । क्षिपौ यज्ञेऽधिदेवतात्वेन विष्टः प्रविष्टः 
रिपिविष्टस्तस्मे शिपिविष्टाय अधिदेवतास्वरूपिणे रद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्विति रोषः । 
एतस्याधिदेवतात्वं च श्रूयते । तद्यथा “शिवः शिवा गुहो विष्णुत्रदयन्द्रयमकारकाः । चित्र 
गुप्रोऽथ भान्वादेदेक्षिणे चाधिदेवताः 1” इति । अथवा रशिपयोऽत्र रदमय उच्यन्ते “तेरा- 
विष्टो भवती'?तियास्कोक्तंादित्य एव शिपिविष्टहरब्देनामिधीयते । ततोऽयमथे' । शिपिभिः 
रदिमभिराविष्टः शिपिविष्स्तस्मै शिपिविष्टाय मण्डलापिष्ठात्रे आदिलयाय नमः मण्डलापिः 
्रावृरूपाय आदित्यस्वरूपिणे रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्िवित्यथेः । तथा मीदृष्टमाय च नमः 
अतिशयेन मीदानिति मीदुष्टमः मेघरूपेण सेक्तेत्यथस्तस्मै मीदुष्टमाय अतिसेक्तरे मेघरूपाय 
रुद्राय नम नमस्कारोस्त्विति रोप. । तथा इषुमते च नमः इषवो बाणाः सन्तीति इषुमान् 
नस्मे इपुमते तूणीरधारिणे रुद्राय तदूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कायोऽस्त्विति शोषः । एतेन च 
किरातवेषस्य सद्रस्य स्तुतिरिदीक्ता ।॥ २९ ॥ 

नमों हस्वायं च व्वामुनाय च नमो बहते च अर्षीयसे च नपों व्वद्धायं 
च सद्धं च नपोऽप्याय च प्रथपायं च नम॑ऽयाश्वे । ३० ॥ 

अत्र रूपतो नमस्काया उच्यन्ते । तथाहि हस्वाय च नमः हस्वोऽल्पक्ञरीरस्तस्मै तार. 
दाय तदरूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तविति शेषः । तथा वामनाय च नमः वामनः 
सङ्कचितावयवस्तस्मे तादृशाय तद्रूपाय वा रुद्राय नमः नमरकारोऽस्तितिशेषः । तथा बहते 
च नम, वरहन्परढाङ्गस्तस्मै ताद्ाय तदूपाय चा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्वितिरेषः । तथा 
वर्षीयसे च नमः अतिशयेन व्रृद्ध इति वर्षीयान् तस्मे ( «प्रियस्थिरस्षिरोड०” इत्या 
दिना ब्दधस्य बपौदेशः ) तादृशाय रुद्राय तदपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वितिशेषः। 
तथा वृद्धाय च नमः बुद्धो वयसाधिकस्तस्मे तादृशाय रुद्राय तदूपाय वा रुद्राय नमः नम- 
स्कारोऽस्त्वितिरेषः। तथा सब्रेघे च नमः वधेन्ते विद्याविनयादिगणेस्ते वृधः बद्धाः 
पण्डिताः ( वधेतेः किप् ) तैः सह वत्तेते इति सधृत् तस्मै तादृशाय रुद्राय तद्रूपाय वा 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वितिशेपः । तथा जग्याय च नमः महाप्रलये विदपेऽस्मिञ्जगति 
(आत्मा वा इद्मत्रऽसीन्नान्यक्किव्वनमिषत्सोऽकामयत एकोहं बहुस्यां प्रजायेयम्?' इलया- 
दिशरुतेः अभ्यः खुष्स्यादो प्रथमोतपन्न. स एव परमात्माऽभिलक्ष्यते। जगतामगरे मबोऽग्यस्तस्मै 
नमः नमस्कारो ऽस्िति शोषः। “अग्राद्यत् इति पाणिनीयसूत्रेण भवारयेऽग्रशब्दादयसत्य- 
योऽवगन्तन्यः । तथा प्रथमाय च नमः सवत्र य एव सख्यः स एव प्रथम उच्यते । तस्मा- 
द्यमथः। प्रथमः अथस्सवत्र मुख्यः श्रे इति यावत् । य एवम्भूतो सुदरस्तस्मै तादृशाय रुद्राय 
तदूपाय वा रुद्रायनमः नमस्कारोस्िति रोषः। चकाराः स्व समुचयाथः। एवमगरेऽपि।।३०॥ 

॥ = नमऽञाशवे चाजिराय च नम् हं शी्याय च॒ शीभ्याय च॒ नमऽङरम्यौय चा 
वसवुन्याय च नमें नादेयाय च द्रीप्याय च ॥ ३१ ॥ 

२१ 



१६२ मन्रा्थचन्द्रोदयः। 

आशवे च नमः ““तत्छष्टा तदेवानुप्राविशदि?"ति श्रतेः आश्युः व्यापकः ( (अक्षू 

व्याप्तौ ८ स्वा. आ. )" “कृवापाजिमिस्वदिमाध्यञूम्य उण्? इत्योणादिक उण् प्रघ्ययः, अश्चुते 

व्याप्नोति सर्वं जगदित्याश्ुः सरवप्ाण्यास्मकतवेन व्यापकः य एवम्भूतो रुद्रस्तस्मे तादृशाय 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्वितिरोषः। तथा अजिराय च नमः ४८अजति्गत्यथेः""अजति गच्छती- 

त्यलिरः गमनशीरस्तस्मै तादृशाय तदृपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्बियथः । तथा 
शीध्याय च नमः शीघ्रे वेगवदसतुनि भवः शीप्यस्तस्मे तादृशाय तदूपाय वा रुद्राय नमः नम- 
स्कासेऽस्तिति शेपः । तथा शीभ्याय च चमः ““शीभरू कथने” शीभ्यते कथ्यते इति शीभः 
आत्मर्मघौ ( पचाद्यच् ) शीभः जलभ्रवाहो वा, शीमः क्षिप्रो वा तत्र भवः शीभ्यः तस्म 
ताद्शाय तदूषाय वा स्द्राय नमः नमस्कागोऽस्त्विति शेषः । तथा उम्याय च नमः उम्मिषु 
कलोलेषु भव उम्म्यसतस्मे नमः नमस्कारोऽस्तविति शोषः । तथा अवस्वन्याय च नमः अव्- 
गतः स्वनो यस्मात् तदवस्वनं स्थिरजं तत्र भवः अवस्वन्य्तस् अवस्वन्याय स्थिरजङे 
भवाय तादृशाय तदूपाय वा सद्राय नम. । अथवा अव नीचेगत्तादौ स्वनः अव- 
स्वनस्तत्र भवः अवस्वन्यस्तस्मं तादृशाय तदरूपाय वा रुद्राय् नमः । ““तत्र भवः. इति सवत्र 
यस्मययः। तथा नादेयाय च नमः नद्यां मवो नादेयस्तस्मे नादेयाय नमेदायां नद्यां नम॑दे- 
शररूपेण शाख्पराम्यां नयां शाख्परामरूपेण; अन्यस्यां च नद्यां जल्चरजन्तुरूपेण पङ्कादिरूपेण 

वा भवाय तादृशाय तद्ूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्िविति रोषः । “'खीभ्यो ठक्” इति 
पाणिनीयसत्रेण ठकूप्रत्ययोऽवगन्तव्यः । तथा द्वीप्याय च नमः द्वीपे जलान्तवर्तिनिजंर्भूमौ 
भवो दवीप्यस्तस्मे तादृशाय तदूपाय वा र्दराय नमः नमस्कारोऽस्वितिशेषः ॥ २१ ॥ 

नमों ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय द नम॑ --पूर्व्वनायं चापरनाय॑ च॒ नमो मध्यमायं 

चापगल्भाय च नमं जघुन्याय च वृध्न्याय च॒ (नमं ->-) नम् € सोभ्याय ॥३२॥ 
= (1 

अस्यां कण्डिकायां वयोवश्थाविशेषाभिधायकाः षट् नमस्काया उच्यन्ते । तथा दहि 
्येष्ठाय च नमः अत्यन्तं प्रशस्यो व्येष्ठसतस्मे ्येषठाय प्रशस्ततराय तदूपाय सद्राय नमः नम - 
स्कारोऽस्स्िति शेषः 1 “य च” इति पाणिनीयसूत्रेण प्ररास्यशब्दस्येठनि ज्यदेरो उ्येष्ठशब्दः 
सिद्धयति । तस्य चतु्यंकवचने च्येष्ठायेतिपदं भवतीयवगन्तव्यम् । तथा कनिष्ठाय च 
नमः अत्यन्तं युवाऽल्पो वा कनिष्ठसतस्मे कनिष्ठाय अतियूने अल्पाय वा नम. तदूपाय रुद्राय 
नमः नमस्कारोऽस्तविति रोषः । “युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्? इति युवाल्पयोः कनादेशे 
कनिष्ठराब्दः सिद्धयति । तस्य चतु्यंकबचने कनिष्ठायेति रूपं सम्पद्यते इत्यलुसन्धेयम् | 
तथा पूजाय च नमः पूवे जगदादौ जायते इति पूर्वजस्तस्मै पूर्वजाय हिरण्यगर्भरूपेण प्रथ- 
मोसन्नाय तदूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तिति शोषः । तथा अपरजाय च नमः अपर 
स्मिन्कार महाप्रख्ये जायते इत्यपरजस्तस्मे अपरलाय प्रख्यकाटीनकाराभिरू्पेणोत्पन्नाय 
तदूपाय हद्राय नमः नमस्कारोऽस्तविति शेषः । मध्यमाय च नमः मध्ये भवो मध्यमस्तस्मे 
मध्यमाय खष्टिसंहारान्तविदेवतियेगादिरूपेणो्पन्नाय तदूपाय खद्राय नमः नमस्कारोऽ- 
स्त्विति देषः । मध्यशब्दाद्धवारथे “मध्यान्मः” इति पाणिनीयपूत्रेण मप्रययो बोद्धन्यः। 



पच्राथेचस्द्रोदयः | १६३ 

तथा अपगल्भाय च नमः “गल्म धाष्य्ये” गल्मनं गल्भः घाष्छ्येम् अपगतो गल्मो यस्माद्सोऽ- 
पगल्भः अब्युरपन्नेन्दरिय इत्यथस्तस्मे तादृशाय तद्रूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तवित्यथंः । 
एकगमोन्तरितो बा अपगल्भः तस्मे नमः तद्रूपाय वा रुद्राय नमस्कारोऽस्वित्यथेः । तथा 
जघन्याय च नमः जघनं गवादीनां पश्चाद्धागस्तत्र भवो जघन्यस्तस्मे नमः तदूपाय रुद्राय 
नमस्कारोऽस्त्ित्यथेः । तथा बुधन्याय नमः बुध्नं बृक्षादिमूखं तत्र भवो बुध्नयस्तस्मे नमः 
तदूपाय रुद्राय नमस्कारोऽस्ित्यथेः । सवं चकारा समुचया्थी ज्ञेयाः ।॥ ३२ ॥ 

नम < सोभ्याय च परतिसृस्यांय च -नमो याम्याय चक्षम्ांय चु नम् < 

शछोक्याय चावसान्याय च नम॑ऽवुर्यांय च॒ खल्यायच (नमो व्च 
स्थाय ) ॥ ३३ ॥ 

सोभ्याय च नमः सोमं गन्धवनगरं तत्र भवः सोभ्यस्तस्मे सोभ्याय गन्ध्वंनगरो- 
स्पन्नाय गन्धवेनगराधिष्ठादृरूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्विति शेषः । अथवा पुण्येन 
पुण्यं छोकं नयति पापेन पापं छोक्माभ्यां मनुष्यरोकम् ( प्रभो. १ )"” इत्याथचंणश्ुते 
उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां सहितः सोभो मवुष्यरोकस्तन्न भवः सोभ्यस्तस्मे सोभ्याय मनुष्य- 
ङोकोरपन्नाय नानाविधस्थावरजज्ग मादिरूपेण तत्तदधिष्ठादरूपाय वा तद्रूपाय सद्राय नमः 
नमस्कासोऽस्स्वितिरोेषः 1 तथा प्रतिसयौय च नमः प्रतिसरो विवाहोचितं हस्तसून्रमभिचारो 
वा तत्र भव. प्रतिसयंस्तस्मे प्रतिसयय नमः तदरूपाय रुद्राय नमस्कारोऽस्त्वितिभावः । 
प्रतिसरशब्दस्यानेकाथत्वे कोशाप्रमाणच्च यथा “आहुः प्रतिसरं हस्तसूत्रे माल्यस्य मण्डने । 
त्रणञुद्धौ चमू नियोचयारक्षके तथा ।। कर्णेऽथ मन्त्रभेदेऽपि" इति विदवः। तथा याम्याय 
च नमः यमे भवो यम्य इतिप्रापरे छान्दसस्वादी्षे याभ्यस्तस्मे याम्याय च यमाधिष्ठाृरूपाय 
पापिनां नरकार्सिदात्रे सद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वितिसेषः । यदा यामः प्रहरस्तत्राधिष्ठातृरू- 
पेण भवो याम्यस्वस्मै तदरूपाय सद्राय नमः नमस्कारोऽस्वित्यथः। तथा क्षेम्याय च नमः क्षेमं 
कुशं तत्र भवः क्षेम्यस्तस्म क्षेम्याय क्चेमाधिष्ठाद्ररूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वियथ : । 
तथा रखोक्याय च नमः शयैका वैदिकमन्त्राः यज्ञो वा शमोकस्तत्र भवः शछोक्यस्तस्मे ऋछोकषयाय 
तत्तदधिषठावृखरूपाय रुद्राय नमः नमस्कछारोऽस्वितिरेष. । तथा अबवसान्याय च नमः अव- 
सानं समा्निर्वेदान्तो वा तत्र भवोऽवसान्यस्तस्मे अवसान्याय महप्रख्येऽपि जद्यरूपेण 
स्थिताय "तत्वमसीत्यादिमहावाक्यस्वरूपायेति बा रुद्राय नमःनमस्कारोऽस्त्वित्यथः । तथा 
उवेथीय च नमः सवंसस्याल्या भू. उवेराशचब्दे नोच्यते “उवेरा सवसस्याल्येः "त्यमर सहोक्तः । 
ततोऽयमथं. । उबेरायां भवः उवं यंस्तस्मे उवेयोय सवेप्रकारकसस्यस्वरूपाय रुद्राय नमः नम- 
स्कारोऽस्वियथंः । तथा खल्याय च नमः “खरः कल्के क्षितौ धान्ये पूरे कणं जयेऽधमेःः 
दति विरवकोरादौ दगंनात खड. धान्यविवेचनदेशस्तत्र भवः खल्यस्तस्मे खल्याय धान्य- 
विवेचनदेशाधिष्ठादृरूपाय सद्राय नमः नमस्कारीऽस्विव्यथः ॥ ३३ ॥ 

नमो च्वन्यांय च कक्यांय च नम॑--श्रुवायं च प्रतिश्रुवाय च॒ नमऽमाशष- 
णाय चु्चुरथाय च नम् ६ शराय चाबभेदिने च ( नमो बिल्मिने ॥ ३४ ॥ 



१६४ मच्रा्थंचन्द्रोदयः । 

वन्याय च नमः वने वृक्चादिरूपेण भवो वन्यस्तस्मे वन्याय बृक्षाधिष्ठादरस्वरूपाय 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तवित्यथः । भथवा वन जलं तत्र नानाजङ्चरजन्तुरूपेण भवाय 
तत्तदरूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्िवि्यथैः | वनमिति व्रक्षौघस्य जङादेश्चाभिधानम्, तदुक्त 
कोराकारेण “वनं प्रस्रवणे गेहे प्रवासेऽम्भसि कानने” इति । तथा कद्याय च नमः कक्षं 
तृणं बह्वी वा तत्र मवाय तदधिष्ठाव्रस्वहूपिणे रुद्राय नम नमस्कारोऽस्तु "कक्षो वीरुधि 
दोमूढे कच्छे शुष्कवने ठणे” इति रभसकोशात्कक्षशब्दस्यानेकाथस्वमिह दरिीतम् । तथा श्रवाय 
च नमः शरूयते इति श्रवः शब्दस्तस्मे श्रवाय तदूपाय शब्दनरहमस्वरूपाय रुद्राय नमः नमस्का- 
रोऽस्विति रोषः । तथा प्रतिश्रवाय च नमः प्रतिश्रवः प्रतिशब्दः तदूपाय रुद्राय नमः 
नमस्कारोऽसतु । तथा आष्टुपेणाय च नमः आश्चुः सीरा सेना यस्य स आद्युषेणः तस्मै तदूपाय 
रुद्राय नमः नमसकायेऽस्तु । तथा आश्ुरथाय च नमः आशुः शीघ्रो रथो यस्य स आञ्युरथः 
तस्मे तदूपाय रुद्राय नमः नमकारोऽसतु । _तथा शूराय च नमग. शूराय युद्धधौराय 
तदूपा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तु । तथा जवभेदिने च नमः अवमिनत्ति नीचेर्विंदारयति 
रात्रूनिति भवभेदी तस्मे तदूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तिस्यथंः ॥ ३४ ॥ 

नमं बिल्मिने च कवचिने च नमों व्वम्मिणें च व्वरूथिनें च नम-- 
भुतायं च श्रुतसेनाय च नमों न्दुभ्यायचाहनुन्याय च॒ (नमों धृष्णवे ॥ ३५ ॥ 

बिल्मिने च नमः बित्मं शिरखाणं तदस्यास्तीति विहमी तस्म बिल्मिने शिरख्राणवते 
पुरुषाय तदूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्विव्यथ. । तथा कवचिने च नमः पटस्यूतं कार्पौ- 
सगमं देहरक्षकं कवचं तदस्यास्तीति कवची तस्मै कवचिने कवचधारिणे पुरुपाय तदूपाय 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्ित्यथंः। तथा वम्मिणे च नमः लोहमयं शरीररक्चकं वर्म 
तदस्यास्तीति वम्मीं तस्मे वम्मिणे युद्धाथं वर्मधारिणे पुरुषाय तदपिष्ठादृस्वरूपाय रुद्राय नमः 
नमसकारोऽर्वित्यथेः । तथा वरूथिने च नमः गजोपरिस्थः काष्टविशेषो वरूथ इत्युच्यते 
सोऽस्यास्तीति वरूथी तस्मे वरूथिने तद्विशिष्टाय तद्रूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्िति 
शेष । ““वरूं तु तजुत्राणे रथगोपनवेदमनोः इयभिधानाद्ररूथं तनुत्राणं वा तद्िशिष्टाय 
तदृपाय दद्रा नमः । तथा श्रुताय च नमः श्रुतः प्रसिद्धः प्रख्यातस्तस्मै तादृशाय तदूपाय 
रदराय नमः नमस्कारोऽसतविखधेः । तथा श्रुतसेनाय च नमः श्रुता प्रसिद्धा सेना यस्य भ्रुत- 
सेनस्तस्मे ताटशाय तदरूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तियथः। तथा दुन्दुभ्याय च नमः 
“भेरी खी दुन्दुभिः पुमान्" इत्यभिधानाहुन्दुभि; भेरी तन्न शब्द्रूपेण तदधिषठातर- 
रूपेण वा भवाय सद्राय नमः नमरकारोऽस्त्वियथंः । तथा आहनन्याय च नमः आहन्यते 
ताब्यतेऽनेनेत्याहननं बाद्ताडनसाधनं दण्डादि तत्र भवाय तद्रूपाय रुद्राय नमः नम- स्कारोऽस्वितिरोषः । एवम्भूताय रुद्राय नमस्कारोऽस्विय्थः ।॥ २५॥ 

५1 | ~ | +. प नमो ृष्णवे च ममृशायं चु नमो निपृङ्गिणे चेषुधिमते च नम॑स्तीकष्णेष॑े 
+ कः पायभिने च॒ नम ~ स्वायुपायं च सुषन्व॑ने च नम् ६ सूर्याय ॥६६॥ 



यन्ार्थचन्द्रोदयः । १६७ 

तथा धृष्णवे च नमः धृष्णोतीव्येवं शीखो यस्य स धृष्णुः प्रगल्भस्तस्मे धृष्णवे प्रग- 
ल्मशीाय तद्रूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्विति रोषः । तथा प्रयाय च नसः प्रमृति 
विचारयतीति प्रमरशस्तस्मे प्रमृशाय पण्डिताय तद्रूपाय रुद्राय नमः नमस्कायोऽस्तु । “इगु- 
पघ ० इति कः! निपञ्यते इति निषङ्गः खद्धः सोस्यास्ती ति निषङ्गी तस्मे निषड्धिणे खङ्खधारिणे 
तद्धिष्ठात्रे तदूपाय वा रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्विति रोषः । तथा इषुधिमते च नमः इषवो 
वाणा धीयन्तेऽस्मिनिति इषुधिः सोऽस्यास्तीति इषुधिमान् तस्मे इषुधिमते तूणीरवते तदूपाय 
रुद्राय नभः नमस्कायोऽस्तु । तथा तीदणेषवे च नमः तीक्ष्णा अस्या इषवः बाणा यस्य सः 
तीक्षणेषुस्तस्मै तादश्चाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस््वित्यथः । तथा आयुधिने च नमः आयुधा- 
न्यन्यान्यपि सन्तीति आयुधी तस्मे आयुधिने अन्यान्यायुधधारिणे तदूपाय रुद्राय नमः 
नमस्कारोऽस्त्वित्यथः । तथा स्वायुधाय च नमः शोभनमायुधं त्रिं यस्य स स्वायुधस्तस्मै 
स्वायुधाय शोभनत्रिशुख्धारिणे सद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वियथेः । तथा शोभनं धयस्य 
स सुधन्वा तस्म सुधन्वने पिनाकाख्यधनुर्धारिणे रुद्राय नमः नमस्छारोऽस्विस्यथंः ।३६॥ 

नमः सत्याय च॒ पथ्याय चु नम् काव्याय च॒ नीप्याय चु नम् € इस्याय 
च सरस्याय च नमों नादाय च व्वैृन्तायं च् (नमः इूप्यांय )॥३९॥ 

तथा खुयाय च नम सुतिः क्षुद्रः श्द्रमार्गो वा तत्र भवाय रुद्राय नमः तदू 
पाय रुद्राय नमस्कारोऽस्वित्यथेः ॥ तथा पथ्याय च नम. रथारवादिगमनयोग्यो मार्गः 
पन्थाः तत्र भवाय रुद्राय नमः तदरूपाय संद्राय नमस्कारोऽस््वियथेः । तथा कार्याय च नमः 
कुत्सितमटति जनो यत्र स काटः विषममागेस्तत्र भवाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वित्यथंः | 
तथा नीप्याय च नमः नीचैः पतन्त्यापो यत्र स नी पः“ऋक्पूरन्धूः पथाम्-त्यप्रत्यय.^द्र.यन्त. 
रुपसर्गेभ्योऽप ईत्" इत्यष्डाब्दस्ये कारस्तेन नीप इति राब्दसिद्धिः; नीपो गियंधोभागः अपां 
नीचप्रपतनदेराः“'ज्चरना'इति प्रसिद्धस्तत्र भयो नीप्यस्तस्मे नीप्याय नि्चरोदकरूपाय रुद्राय नमः 
नमस्कारोऽस्त्वित्यथंः । तथा कुल्याय च नमः कुल्या तु छृतरिमा सरिदियभिधानात्कल्या 
कृत्रिमा सरित् तत्र मवः कुल्यः कुरु देहेषु अन्तयौमि रूपेण भवः कुल्यः इति वा ^कुं 
देहेऽन्वये गणेःः इति वाचसपव्यभिधानकारोक्तेः, तस्मे तादृशाय रद्राय नमः नमस्कायोऽस्वि- 
तिशेषः। तथा सरस्याय च नम. सरः सरोवरस्तत्र पङ्कजादिरूपेण समुसन्नाय रुद्राय नमः नम- 
म्कारोऽस्ित्यथः। तथा नादेयाय च नमः नद्यां मवो नादेय. (“खीभ्यो ठकइति ढक् प्रप्ययः) 
तस्मे नादेयाय नदीजशरूपाय रुद्राय नमः नसस्कारोऽस्त्विति रोष. । तथा वैशन्ताय च नमः 
वेशन्तोऽल्पसरस्तत्र भवो वैचान्तस्तस्मे तादश्ाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तिथेः ॥ ३७॥। 

नमु इूप्याय चावुच्याय च॒ नमो व्वीप्याय चातुप्याय च॒ नमो मेध्याय च 
च 

८ हि त व्वयुस्याय च नमो वध्याय चावुष्यांय च ( नमु व्वात्यांय ) ॥ ३८ ॥ 
तथा दूप्याय च नमः करूपे भवः कृप्यस्तस्मकूप्याय करूपोद्करूपाय क्रूपाधिष्ठादृहपाय 

वा सद्राय नमः नमस्कारोऽस्िति रोषः । तथा अवस्याय च नमः अवदो गत्तस्तत्र भवाय 
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तदरृपाय रुद्राय नमः नमख्ारोऽस्तवित्यथेः । तथा वीभयाय् च नमः ५८इन्धि दीप्तौ विरोषेण 

इं वीध्रं निभं शरदभ्रं तत्र मवो वीध्यः यद्वा विगत दधो दीपि्यस्मास्स वीधो घनागमस्तत्र 

भवाय तद्रूपाय सद्राय नमः ससकारोऽस्तवितयर्थ- । तथा मेघ्याय च नमः मेचे भवी मेष्यस्तस्मे 

मेष्याय मेघोदकरूपाय मेवगतशचव्दरूपाय मेघाधिष्ठातृस्वहूपाय वा ॒तुद्रूपाय सद्राय नम. 

नसस्कासेऽसिविव्यथः। तथा विद्युत्याय च नमः विचुति भवो विचयुलयस्तस्मरे विद्युत्याय वेयु 

तानलह्पाय सद्राय नमः नमस्कारोऽस्तिति शेषः । वषं वृष्ट्यां भवो वध्य्तस्म वष्यीय षटि 

जलरूपाय कसरकादिस्वषूपाय वा तदूपाय रुद्राय नमः नमसरकारोऽसिवव्यथेः । तथा अवप 

ृ्टिपरतिबन्धे भवोऽवष्ठंस्तस्मे अवध्यय चं नमः वृष्ठ्यभावे टर्चि्षदेः सद्धावत्वात्तदूपाय 

रद्राय नभः नमस्काेऽस्विखथेः । इह जगति यत्किञ्चिदस्ति तत्सवं रद्र एवेति बुद्धःयाऽवग- 

न्तन्यं “सर्व॑ सद्रमयं जगदिति श्रुतेः ॥ २३८ ॥ 

नमो व्वास्याय चु रस्याय च नम व्वासत्वयाय च व्वास्तुपाय चु नप 

सोमा॑य च दद्रायं च नम॑स्ताम्रायं चारुणाय च ( नम -{-शृङ्वे ) ॥ ३९ ॥ 

तथा वात्याय च नमः वाते भवो वालयस्तस्मे वात्याय तद्रूपा रुद्राय नमः नमस्कासे- 
ऽस्विव्य्थः । तथा रेष्म्याय च नमः “रिष हिसायाम्"रिष्यन्ते नश्यन्ति भूतान्यति रेष्मा 
प्रसयकाछः (“अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति मनिन्प्रयय ।) तत्र भवो रेष्म्यस्तस्मै रेष्म्याय प्रल- 

येऽपि विद्यमानाये यथे.। तादक्ाय रुद्राय नम. नमस्कारोऽस्तवित्यथेः। तथा वास्तव्याय च नमः 
वास्तुनि गृहमुवि भवो वास्तव्यस्तस्मे वास्तव्याय गृहोपयोगिनानाब्तुस्वरूपाय रुद्राय नमः 
नमस्कारोऽस्वित्यथेः । तथा वास्तुपाय च नमः “वेहमभूवौस्तुरखियाम्” इति वाचस्पत्यमि- 
धानकारोक्तेवसतगदभूमिरिप्युच्यते तत्पाछको वास्तुपस्तथा हि वास्तुं गृहभुव पातीति बास्तु- 
पर्तस्मे वास्तुपाय गृहोपयोगिनां नानाबस्तूनां पाडकाय तदूपाय रुद्राय नमः नमसकारोऽस्ति- 
त्यथ; ! तथा सोमाय च नम. उमया सहितः सोमस्तस्मै सोमाय उमासदहिताय र्द्राय नमः 
नमस्कासोऽस्तिति रोषः। तथा रुद्राय च नमः सन् दुःखं द्रावयति नाशयतीति रुद्रस्तस्मै रुद्राय 
दुःखनारकाय शिवाय नमः नमस्कारोऽस्तवित्यथेः। तथा ताम्राय च नमः ताम्रो स्तवणंस्तस्मे 
ताभ्राय उदयकाङीनबाराकैसरूपाय रुद्राय नमः नमरकारोऽसतु। तथा अरुणाय च नमः अरुण 
इषद्रक्तस्तस्मे अरुणाय उदयोत्तरकारीनाकेखरूपाय रद्राय नमः नमस्कारोऽस्तित्य्थः ॥३९॥ 

नम ~ शङ्गे च पशुपतये च नम॑ऽ्ग्राय च भीमाय च नमोऽगरवधायं च 

द्र वायं च नमो हृन्रे च॒ हनीयसे च नमं दृकेभ्यो हरकिशेभ्यो नभ. 
स्ताराय ॥ ४० ॥ 

शङ्गवे च नमः “शमिति सुखनामेःति निषण्डेः शं सुखं गमयति प्रापयतीति शङ्गः 
शं सुखरूपाः गावः वाचः वेदरूपा यस्य स शङ्कुरिति बा तस्मे शङ्गवे सुखप्रापकाय वेदमय- 
दाब्दब्रहमरूपाय घा रुद्राय , नमः नमस्कारोऽस्तििति शेषः। तथा पञुपत्ये च नमः पदय- 
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न्तीति पशवः प्राणिनस्तेषां पतिः पश्चुपतिस्तप्मे पदुपतये प्राणिनां पारकाय सद्राय नमः नम- 
सकारोऽस्सित्यथेः ! तथा उग्राय च नमः उमः सत्रन हन्तुसुद्रणौयुधस्तस्मै ताटशाय स्द्राय नमः 
नमख्कारोऽस्त्वित्यथेः ।, तथा भीमाय च नमः बिभेत्यस्मादिति भीमः भयङ्करस्तस्मे भीमाय 
पापिनां शत्रणां च भयोत्पादकाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तविति रोषः। तथा अग्रे वधाय च 
नमः अग्रे पुसो वत्तेमानः सन् हन्ति शत्रून् हिनस्तीति अग्रेवधस्तस्मै अग्रेवधाय पुरतः शारहन्त्र 
एवम्भृताय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तित्यथेः । तथा दूरेवधाय च नमः दूरेऽपि वत्तमानः 
सन् शात्रन् हन्तीति दुरेवधस्तस्मै दूरेवधाय दूरतोऽपि शचरहन्त्रे एवम्मूताय रुद्राय नमः नम- 
स्कारोऽस्स्वित्यथः । लोके यो हन्ति तदूपेण रुद्र एव हन्तीति बुद्धयाऽवगन्तव्यम् । तुथा हनी- 
यसे च नमः अतिदायेन हन्ता हनीयान तस्मे हनीयसे महाप्रलये सवहन्त्रे तादृशाय रुद्राय 
नमः नमस्कारोऽस्त्विति शेष; । ८ तुरिप्मेय सु इति ठृचोखोप इहावगन्तव्य ) तथा हरिके- 
रोभ्यो वृक्षेभ्यो नमः हरयः हरितवणीः केशाः पत्ररुपा येषां ते हरिकेशास्तेभ्यो हरिकेशेभ्यो 
हरितवणेकेशस्थानीयपत्रधारिभ्यो बृष्चेभ्यो मन्दारपारिजातादिकल्पतररूपेभ्यो रदरेभ्यस्तत्त- 
दधिष्ठाठृस्वरूपेम्यो वा रुद्रेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्त्ियथंः । तथा ताराय च नमः तारयति 
संसारमिति तारस्तस्मै ताराय संसारोत्तारकाय गुरुहूपाय रुद्राय नम. नमस्कारोऽस्त। तथा च 
गुरुपूजायां “शशाङ्कयुतसङ्काशं वगाभयलकसत्करम् । वामोरौ रक्तशत्तया च युतं देवाख्यमन्य- 
यम् । रिवेनेच्स्यं समःनीय ध्यायेत्परणुरं शिवमि"त्याद्यागमोक्तेः । ४० ॥ 

नम शम्भुवाय च मयोभवाय॑ च नम॑--शङ्रायं च मयस्कराय च नम॑ -- 
शिवाय च शिवतराय च ॥ ४१ ॥ 

देवपूजायां व्याख्यातेयमरक् , अस्या ऋचो व्याख्या तत्रेव द्रष्टव्या | ४१॥ 

नम् € पार्याय चावार्याय च॒ नमं~-प्रतरंणाय चोत्तरणाय च नपस्तीथयीय 
चु इूल्याय च॒ नम् ९ शष्प्याय च फेन्याय च (नम् -- सिकृत्याय) ।। ४२ ॥. 

(“पारावारे परावाची तीरे पात्रं यदन्तरम् ” इति कोशादौ प्रमाणमुपरभ्यते । अत 
इयम्गेवं व्याख्यायते । तथा हि पायय च नमः पारे संसारान्धे" परतीरे जीवन्मुक्तरूपेण 
भवाय रुद्राय तद्रूपाय वा रुद्राय नमः नमसकारोऽस्तिति शेषः। तथा अवायीय च नमः अवारे 
संसाराब्धेः अवाक्तीरे अथौस्संसारमध्ये संसारित्वेन मबाय दद्राय त दरूपाय नमः नमस्कारोऽ- 
स्सवित्यथंः । तथा प्रतरणाय च नमः प्रकर्षेण मन्त्रजपादिना पापतरणदेतवे तपोरूपाय रुद्राय 
नमः नमसकारोऽस्तु । तथा उत्तरणाय च नमः उक्छृष्टेन “अहं ब्रह्मास्मी"यादितन्तवज्ञानेन 
संसारोत्तरणहेतवे “सत्यं ज्ञानमनन्तं जह्य नेह नानासि किं्ने"व्यादि विरि्टज्ञानस्वरूपाय 
परब्रह्मरूपाय रद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वित्यथः । तथा तीश्यीय च नमः तीर्थे भवस्ती््यस्तस्सै 
तीथ्याय तीयं प्रयागादौ तीथधिष्ठादरूपेणो्पन्नाय रुद्राय नमोऽस्त्विति शेषः । तथा क्रल्याय 
च नमः कूरं नयादेरुभयतट तत्र भवाय नानाविधोत्पनाय तदूपाय सद्राय नमः नमर्कारोऽ- 
स्व्विस्यथ.। तथा शष्ष्याय च नमः शष्पं बारदृणं गंगातीसेत्पन्नं शाद्ुरादि तत्र मवाय 
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तदपेण तन्नोपन्नाय रुद्राय नमः नमस्कायोऽस्तित्यथः । तथा फेन्याय च नमः फेने डिण्डिरे 
जढबुद्रदे येन केनचित्पदाथरूपेण तदधिष्ठावृरूपेण वा समसु्पन्नाय तत्तदूपाय रुद्राय नमः 
नमस्कारोऽस्सित्यथं ॥ ४२॥ 

| (( 1 | 1 ॥ क 

नम् -- सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम॑ --कि$शिायं च क्षयणाय च नमं -- 
4. {~ 

1 

कपर्दिनं च पुटसतयं च॒ नम॑ऽरिण्याय च प्रपथ्यायचु (नमुोवरज्याय) ।। ४३ ॥ 

तथा सिकत्याय च नमः सिकतासु प्रथिव्या अत्यन्तसूदमपरमाणुभूतासु शुद्रारम 
कणापु तदधिष्ठादृरूपेण भवाय तदूपाय वा रुद्राय नम" नमस्कारोऽसिवति शेषः । तथा प्रवा 
हयाय च नमः नद्यादेः प्रवाहे खोतसि भवाय जछरूपेण तदयिष्ठावृरूपेण चोखन्नाय तद्रूपाय 
रुद्राय नमः नमखारोऽस्त्वियथेः। तथा किटे,शिाय च नमः कुत्सिताः श्चुदरा. शिखाः सिक- 
तातो विषशेषपरिमाणविरिष्टाः शकेरारूपाः पाषाणा वियन्ते यत्र प्रदेयो स किटेशिरस्तसमे 
किठरिाय तदूपाय रुद्राय नमः नमस्कासोऽस्तु । तथा क्षयणाय च नमः क्षियन्ति निवस- 
न्यापो यत्र स क्षयण: स्थिरजलप्रेशस्तस्मे तदृपाय रुद्राय नमोऽस्त्विति शेषः । तथा कपर्दिने 
च नमः ““कपर्दोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवन्धनुः"'इलयभिधानात्कपर्दो जटाजूटः सोऽस्या- 
स्तीति कःपदं तस्मे कपर्दिने जटाजूटधारिणि रद्राय तदरूपाय ब्रह्मचारिसवरूपिणे वा रुद्राय नमः 
नमस्कारोऽस्ित्यथः । तथा पुरस्तये च नमः पुरोऽग्रे तिष्ठतीति पुरस्तिः ( पुरस्थिरिति 
प्राप्रे थस्य त्वं रस्यर्चं चेह छान्दसम् । ) अथवा पुषं शरीरेषु अस्तिः सत्ता विद्यते यस्य 
स पुरतः ( अत्रापि रस्य र्त्वं छान्दसम् । ) सरवान्तयामीत्यथेस्तस्मे तदूषाय रुद्राय नमोऽ 
स्विति शेपः ॥ तथा इरिण्याय च नमः इरणमूषरं स्थानं वित्रणदेशस्तत्र क्षाररूपेण मवाय 
रुद्राय नमः नमोऽस्तु ] तथा प्रपथ्याय च नमः प्रृष्टः पन्थाः प्रपद्यः वहूुसेवितमार्भस्तत्र 
पथिकरूपेण भवाय रद्र।य नमः नमोस्तविति रोषः ॥ ४३ ॥ 

नमो वरज्यांय च॒ गोष्याय च॒ नमुस्तल्प्याय चु गेह्याय च नमोहृदस्याय च 
५ ५ ~ । निवेष्प्याय च नमुदैकाव्यांय च गहरेष्ठाय च ( नमृट्छ्ष्क्याय ›) ॥ ४४ ॥ 

त्र्याय च नमः त्रजे गोसमूहे धूल्यादिरूपेण भवो व्ब्यस्तसपै ब्रज्याय धूर्यादिसवः 
ह्पाय सद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्ित्यथंः । तथा गोष्ठवाय च नमः गावस्तिष्ठन्ति यत्रेति 
तद्रोष्ठं तत्र गवादिपञ्युरूपेण भवो गोष्ठधस्तस्मे गोष्ठयाय गवादिपश्ुरूपधारिणे तदधिष्ठाद्ररव- 
रूपाय वा रुद्राय नम. नमस्कारोऽस्त्विति शोषः । तथा तल्प्याय च नमः तल्पं शय्या तत्र मव- 
स्तलप्यस्तस्मं तल्प्याय राय्यायामास्तरणरूपेण शयनक्त्रेधिष्ठातृस्वरूपेण वा भवाय सद्राय नमः 
नमस्कारोऽस्ित्यथः । तथा गेद्याय च नमः गदे गृहे भवो गोक्चसतस्मे गेह्याय नमः गृहे 
गृहिणां दाराप्यरूपेण गृहोपयोगिनानापदा्थैरूपेण वा मवाय गृह्याभिसखरूपाय वा सुद्राय 
नमः नमल्कारोऽस्त्विति शेषः । तथा हृदय्याय च नमः हृदये मवो हदस्यसतस्मै हृदय्याय 
जीवरूपेण हृयन्तभेवाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तु । “कतम आसेत्युपक्रम्य सोऽयं विज्ञा- 
नमय: पुरपः प्राणिषु हरयन्तञ्योतिः प्रविष्ट आत्मेति श्रुत्यवस्थानं जीवरूपेणास्य सद्र 



मन्रार्थ॑चन्द्रोदयः। १६९ 

विज्ञायते । अतो “हृदय्याय च नमः" इति श्रुतिवाक्येन ह्न्तवेर्सिजीवास्मस्वरूपाय रुद्राय 
नमः नमस्करोमीस्यथ. । तथा निवेष्याय च नमः निवेष्प आवर्तो नीहारजटं वा तत्र तत्त- 
दधिष्ठावृरूपेण भवाय रुद्राय नमः नमस्कासेऽस्विति रोषः! तथा काल्याय च नमः कुर्सित- 
मटन्ति गच्छन्ति जनाः यत्र स काटः दुगौरण्यदेशचः कूपो वा तत्र मव. कात्यस्तस्मेकास्याय 
दुगरण्ये स्थाणुकन्टकादिरूपेणोतन्नाय करूपे कूपोद्करूपेण तदधिष्ठादस्वरूपेण वा भवाय 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्विति रोष" । तथा गहरेष्ठाय च नमः “गह्वरं बिर्दम्भयोःः” इत्य- 
भिधानात् गहरं विं गम्भीरजटं वा तत्र गहरे विषमे गिरिगुहादौ गम्भीरे जरे वा तिषठ 
तीति गहरेषरस्तस्से गहरेष्ठाय तत्तदधिष्ठातस्वरूपांय सद्राय नमः नमस्कारोऽस्त्वियथः ॥४४।। 

नम् ह द्यष्कयीय च हरित्याय च् नमं ~ पामध्याय च रजस्याय च् नमो 
€ ॥ लोप्याय चोदप्याय च नम् ऽङच्व्यौय च्. सुव्व्ये।य च॒ (नम॑--पर्णाय) ॥४५॥ 

| भ 

तथा शुष्क्याय च नम. शुष्के काष्ठादौ भवः शुष्क्यस्तस्मे शुष्क्याय तद् धिष्ठातृस्वरूपाय 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तवितिशेषः। तथा हरित्याय च नमः हरिते आद्र काष्ठादौ भवः 
हरित्यस्तस्मै हरित्याय तदधिष्ठादृसवरूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्वितिरोषः । तथा पा 
सव्याय च नमः पांसुषु धूटिषु भवः पांसन्यस्तस्मे पासव्याय तदधिष्ठातृस्वरूपाय रुद्राय 
नमोऽस्त्विति दोषः । “तत्र भवः" इतियत्म्त्यये “ओगण” इतिशुणे “वान्तो यिप्रत्ययेः"त्य- 
वादेशे पा सव्य इति तस्य चतुर्यंकव चने पारसव्यायेति रूपम् । तथा रजस्याय च नमः 
““रजो रेणुपरागयोः” इत्यभिधानात् रजसि रेण परागे वा भवो रजस्यस्तस्मै रजस्याय रेणौ 
धूल्यादिरूपेण भवाय परागपक्षे रजसि पुष्परजसि सौगन्ध्यरूपेण भवाय तदूपाय रुद्राय 
नमः नमस्कारोऽस्तु । “छोका रजासयुच्यन्ते'” इति यास्कोक्तेः रजस्पु केषु भोग्यभोक्तुस्व- 
रूपेण भवाय तद्रपाय सद्राय नमः नमस्कासोऽस्त्विति दोषः । “स्ी स्जोऽप्यनेनैव उ्यास्यात- 
मिति यारकोक्तत्वात् “ख्लीपुष्पे गुणभेदेचः इत्यभिधानाच्च रजसि शखीपुष्पे (श्ुक्राधि- 
क्येपुमान् रजसन्धाधिक्ये शी जायते” इति परिशिष्टकारोक्त प्रकृतिस्वरूपेणोत्पन्नाय तदरूपाय 
रुद्राय नमः नमस्कारोऽखिति शेषः। गुणभेदपक्षे स्ित्थं रजसि रजोगुणे तदीयकाय्यंस्वरू- 
पेण भवाय तदू पाय रुद्राय नमस्कारोऽस्सिति रोषः । तथा रोप्याय च नमः प्यते नश्यति 
गमनादिकं यत्रेति खोपोऽगम्यप्रदेरो महारण्यादिस्तत्र भवाय तदरूपाय रुद्राय नमोऽस्त्विति रोषः। 
यद्वारोपः संहार स्तत्र भवो छोप्यस्तस्मे छोप्याय “आत्मा वा इदमग्रऽआसीन्नान्यक्छिञ्चनमिषदि? 
तिश्रतेमेहाप्रख्येऽपि ब्रह्मसरूपेण विद्यमानाय तद्रूपाय रुद्राय नमः नमसकारोऽस्तित्यथेः । 
तथा उङ्प्याय च नमः “उरूपस्तु गुल्मिनीतणमेदयोः” इ्युक्तेः उरुपा वल्वजादितेणविशे- 
षास्तत्न भव उर्प्यप्तस्मे उल्प्याय तदूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तित्यथेः । तथा उर्यौय च 
नमः उध्यां भूमौ नानाविधमोग्यभोकतुस्वरूपेण भव उ्यस्तसमे उभ्यय भूम्ययथिकरणकभोग्यमो- 
स्वरूपाय तद्रूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस्तितिशेषः। उव्यायेति प्राप्रे आषैत्वादीे 
उग्वयायेत्येतद्भवति । ऊर्वो वडवानखो वा तत्र मवाय रुद्राय नमस्कारोऽस््विति शोषः । तथा 
सूञ्योयच नमः शोभन उवै: सूवैः काठानस्तत्र भवः सूष्यैस्तस्मैः सूठ्याय तदूपाय रुद्राय 
नमः नमखारोऽस्त्विति शेषः; ॥ ४५ 

२२ 
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नमं + पर्णाय च परण्णशदायं च नम॑ऽउहुरमाणाय चामिण्घनृते च नमऽभा- 
खिद्ते च॑ प्रखिदते च नमंषुकृयोँ धनुष्यथ नमो नमो व ९ किरिके- 
ञ्भ्यो देवाना हृदयेऽ्भ्यो नमो व्विचिन्न्वस्केभ्यो नमो विवक्षिणत्केऽभ्यो नमं 

ऽआनिहतेमभ्य ~ ॥ ४६ ॥ 

तथा पर्णीय च नमः तरूणां पत्रहूपाय रुद्राय नमः नमस्कारोऽस््विति रोषः । तथा 
पणेरादाय च नमः “शद्धशचातने"" शदनं शदः शातनं पणौनां शदः पणेशदस्तस्मे तदरूपाय 
सदराय नमोऽस्िति शेपः! अथवा पर्णीनि शीय्येन्ते शात्यन्ते पक्तानि पतन्ति यत्र स 
पणेरादः पतिपणस्थितिदेशस्तस्मे तद्रूपाय हद्राय नमः । तथा उदह्ुरमाणाय च नमः श्युरी 
उद्यमने" “तुदादिभ्यः शः इति शः, इद्ररते उद्यमं करोतीति उद्वरमाणः उदययमसीरुः उद्यमी 
पुरुपस्तस्मे तादृशाय तद्रूपाय श्राय नमः नमस्कारोऽसित्यथः । तथा अमिरू्नते च नमः 
अभिहन्ति शात्रूनित्यमिघनन् तस्मे अभिघ्नते स्वाभक्तानाममिहननं इ्षेते एतादृशाय रद्राय 
नमः नमस्कारोऽस्तवितिशेषः। तथा आखिदते च नमः आखिद्यते इत्याखिदन् तस्मे आखिदते 
आसमन्तादमक्तानां दैन्यं कवते एतादञाय रुद्राय नम. नमस्कारोऽस्त्वति शेषः। तथा प्रखिदते 
च नमः प्रकर्षेण खेदयति पापिन इति प्रखिदन् तस्मे परखिदते पापिनां प्रकर्षण दीनभावं कुवेते 
तादृशाय रुद्राय नमोऽस्त्विति शेषः । अतः परं व इति युष्मदादेरायोगा्रदराणां प्रवयक्षत्वञु- 
च्यते । तथाहि हे रुद्रा इषुकृद्भ्यो बो नमः इषून् बाणान् छुवेन्तीति इषुकृतस्तेभ्यो बो युष्म- 
भ्य नमः नमरारोऽस्तविति दोषः । तथा हे द्राः, धनुष्कृद्ध.यश्च वो नसः धनूषि चापानि 
कुबेन्तीति धनुष्छृतस्तेभ्यो धनुष्कृद्धःयो वो युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्तिति रोषः । अन्न हि 
तिखोऽशीतयो रुद्राणां समघ्नाः । अस्यां कण्डिकायां पूर्वोक्तकण्डिकाटु च ये चकारास्ते 
सवं समुचयाथौ ज्ञेयाः । एवं चत्वारिशदधिकश्चतद्वयमन्त्रः रुद्रस्य सवत्मत्वभुक्तम् । अथ 
र्षु प्रधानभूतानामम्निवायु.सूध्याणां सम्बन्धीनि चत्वारि यजृष्युच्यन्ते । चतुर्णीमादौ नमः 
दाब्दाच्चत्वायव यजूषि ज्ञातव्यानि। तत्राद्यं चतुदेशाक्षरं यजुः, चीणि च सप्राक्षराणि 
यजूषि, तानि नमो व इत्यादीनि व्याहतिसंज्ञकानि ज्ञेयानि । तेश्च रुद्राणां प्रधानभूता 
अप्निवायुसुख्यो एव देवानां हृदयत्वेन स्तूयन्ते। तथा च श्रुतिः “देवाना हृदयेभ्यदत्यमि व॑- 
युरादित्यऽएतानि ह तानि देवानागहृदयानिःइति । हृदयानीव हृदयानि यथाऽङ्गानां हदयं 
परधानमसत्येवमेतेऽग्निवायुसुय्यौ सदराणां प्रधाना इति श्रुत्या प्रिपायते ! अथ मन्रार्थः ¦ 
दे अभ्निवायुसूय्यौः, देवानां हृदयेभ्यः दीव्यन्तीति देवास्तेषां देवानां चुतिस्तुतिक्रीडादियु- 
क्तानां स्द्राणां हृद्यवल्मधानमूतेभ्योऽग्तिवायुसूर्येभ्यो वो युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्ति- 
स्यथः! कीररेभ्यो बो युष्मभ्यमित्यपेक्षायाुच्यते । किरिकेभ्यः बृष्स्यादिद्धारा जगक्ु- 
वन्तीति किरिकास्तेभ्यः जगत्कारकेभ्योऽभ्रिवायुसुच्येसुपेभ्य एभ्यो रद्रभ्यो वो युष्मभ्यं नमः 
नमस्कारोऽस्वित्यथं; ! एते हि जगदिदं कुवन्ति । तथा च श्रुतिः “एतेहिदं ठ सवंछुवन्ति 
( ९-१-१-२३ ) इति तथा हे अग्निवायुपय्यंरूपा रद्राः, ईदरेभ्यो वो युष्मभ्यं नमः 
नमस्कारोऽस्तिति दोषः। कीटरोभ्यः विचिन्वत्केभ्यः विचिन्वन्ति प्रथकूरवन्ति धर्िषठं पापिष्ठं 
चैति विचिन्वत्कास्तेभयो निचिन्वस्केभ्यः धर्मं पापिष्ठं च एरथकुवेदधयोऽभिवायुसच्यरूपेभ्यो 
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वो युष्मभ्यं रुद्रेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्त्विति रोषः। तथा हे अभिवायुसू्यंूपा रद्राः? 
ईटरोभ्यो वो यष्मभ्यं नमः नमस्कासोऽस्त्विति शेष. । कीटरोभ्यः विक्षिणत्केभ्यः विविधं 
धिण्वन्ति हिसन्ति पापं शत्र॑वेति विक्षिणक्कास्तेभ्य एतारखेभ्यो रुद्रेभ्यो वो युष्मभ्यं नम 
नमस्कारोऽस्तियथंः । तंथा है अभ्रिवायुसूय्यरूपा रुद्राः, ईदेभ्यो बो युष्मम्यं नमः नम- 
स्कारोऽस्त्िति रोष. । कीटशभ्यो वो यष्मभ्यमित्यपेक्षायामुच्यते। आनिहतेभ्यः आसम 
न्ताल्निहंता निगेता सगौदौ छोकेभ्य इध्यानिहतास्तेभ्यो रंद्रावतारेभ्योऽभिवायुसू्यभ्यो बो 
युष्मभ्यं नमः नमस्कारोऽस्तित्यर्थ. । हन्तिरिदगव्यथः । “हन हिसागत्योः" इ्य॒क्तत्वात् । 

तप्तेभ्य एव एतेभ्यो रुद्रेभ्य. सकाशाद्भिवायुसूय्यां अजायन्तेति श्रुत्याऽष्युक्त ^तभ्यस्तप्तेभ्य 
स्रीणि ज्योती १४ ष्यजायन्ताभ्चिर्योऽयं पवते सय्येश्चः इति ।। ४६ ॥ 

द्रापऽअन्पसस्पते दरिद्रनीट छोहित । आसां पनानापिषां पतनां- 
माभेम्पारोजोचन्ः किश्चनाम॑मत् ॥ ४७ ॥ 

अतः परं सप्रकण्डिकापय्यन्तमेकरद्रस्वुतयोऽवगन्तव्याः । "द्रा कुत्सायां गतौ? 
द्रापयति कृस्सितां गति पापिनः प्रापयतीति द्रापिस्तत्सम्बुद्धौ हे द्रापे, पापिनां कस्सितगति- 
प्रापक, तथा हे अन्धसस्पते, “'अन्धसस्पत इति सोमस्य पत इत्येतत्"? इति श्रुतेः अन्धस- 
स्पतिः सोमस्य पतिस्तत्सम्बुद्धौ हे अन्धसस्पते सोमस्य पाङ्क, तथा हे दरिद्र दरिद्रो निष्प- 
रिप्रहः अह्ितीयत्वात् तत्सम्बुद्धौ हे दरिद्र निष्परिग्रह, तथा हे नीखुखो हितः नीलख्श्चासौ छोदहि- 
श्चेति नीरटोहित. कण्ठे नीहोऽन्यत्र रोहितो रक्तः रिवस्येतलसिद्धमस्ति । तदभिप्रायेण 
इहोच्यते हे नीरलोहितः नीलग्रीवरक्तकण्ठ हे शिवः नोऽस्माकम् आसां प्रजानां पुत्रादीनाम् 
तथा नोऽस्माकम् एषां पञूनाम् गवादीनां च त्वं मा भः भयं मा छर “जिमी भये” इत्यस्य 
जुहोयादित्वेऽपि “बहुं छन्दसी?ति रापोटुगित्यवगन्तव्यम् । माड योगे छुडि. प्राप्रे छन्द- 
सि सबेविधीनां वंकल्पिकत्वादिह र्ड् । तथा मा रोक् “रजो भङ्ग" अस्माकं प्रजापदयनां मङ्ग 
मा काषीः जसां प्रजानामेषां परुनामिल्युभयत्र कमणि षष्ठयौ । इमाः प्रजाः इमान् परश्च 
मा भैः मारोगियथ. । च पुन्नोऽस्माकं किचन चनशब्दोऽप्यथे किमपि द्विपद चतुष्पदा- 
दिक मो मा जाममत् ग्य माकार्पौत् मवानितिशेपः। आममदित्यत्र प्रथमपुरुषक्रियायोगात् । 
यद्रा आममदित्यत्र पुरूपव्यत्ययो बोध्यस्तेन मा आमम,. स्वं सण्णं मा कार्षीरित्यथं । ध्मो 
इत्ययं निपानो याङर्थे"' निपेधार्थीय इत्यथः; “अम् रोगे रुडिधातोरमागम आष; । अथवा 
आममदिति खोडथं कङ् ततोऽयमथेः । हे पूर्वोक्तविशेषणविशिष्ट, हे सदारिव, त्वल्रसा 
दाच पुननोऽस्माक किचन किमपि द्विपद चतुष्पदादिकं मो आममत् मा अमतु सगणं माऽ- 
स्ित्यथेः ।। ४७ | 

इमा श्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्मम॑रामहे मती । 
यथा शमसद्विपदे चहपपदरे च्वि पुषंपरामेऽअस्मि्॑नातुरम् ।॥४८॥ 

“अतिरिक्तमिः'ति कारिकया हीनपद्ाध्याहारेणायमथः प्रतिपा्यते। बयमुपा्का ईट- 
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शाय रुद्राय इमाः खकीया मतीः बुद्धीः प्रभरामहे प्रहरामहे समप्पेयामहे आभिमतिभिः रर 
स्मराम इति भाव. । “'्प्रहोर्मर्डन्दसि?इति हरतेहेकारस्य भकार इत्यनुसन्धेयम् । कीट 
शाय रद्रायेत्यपेक्षायायुच्यते । तवसे “तवः” इति महन्नामसु बरनामसु च निघण्टौ पठितम् । 
अतो दरचर्थकोऽयं शब्द । तवसे महते बछ्वते वेयथेः । तथा कपर्दिने “कपर्दोऽस्य जटा- 
जूटः” इत्यभिधानाक्कपदैः जटाजूटः सोऽस्यातीति कपदीं तस्मे कपर्दिने जटाजूटधारिणे 
ब्रह्मचारिवेषेण जटिलाय ब्रह्मचारिसवरूपिणे इव्यथः । पुनः कीटशाय क्षयद्वीराय क्षयन्तो 

निवन्तो वीराः शूरा यत्र स क्षयद्रीरस्तस्नै श्चयद्रीराय शुरैवष्टिताय यः खलु खयं 
शूरः स एव स्वनिकटेऽन्यानपि शरान् वासयति यो दवेत तस्य तत्रेव रुचि. 
मैवतीति प्रसिद्धमेवात्ति। अतः स्वयमपि शद्रः शूरो भवितुमहेति तस्मात् शुराये 
त्यर्थः । यद्रा क्षयन्तो नश्यन्तो वीरा रिपवो यस्माद क्ष॒यद्रीरस्तस्मे क्षयद्वीराय रिपुनारका- 
येत्यथः । द्विपदे पुत्रादये चतुष्पदे गवाद्परवे, उभयत्र सप्तम्यथं चतुर्थी वा द्विपदे मतुष्ये 
चतुष्पदं गवादिपश्चौः च अथौदस्माकं द्विपदचतुष्पद्विषये यथा शमसत् ( यथेत्यत्र प्रकारः 
वचने थात्परत्ययः शमिति सुखनामेति निघप्टु. । असदिति अस्तेरिंडथं ठेट्; तस्य प्रथम 
पुरुषेकवचने रूपम् । ) ततोऽयमथः । यथा येन प्रकारेण शं सुखम् असत् भवेत्, एवम् 
अस्मिन् प्रामे अस्यां वसतो भथवा प्रामपदेन वासस्थानमेव बोपरुधितव्यं तेन अस्मिन् 
वासस्थने बिदवं सवं प्राणिजातं पृष्टं समरम् अनातुर निरुपद्रव स्वस्थ च यथा असत् 
भवेत्। यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वादत्र यथेति यच्छद्रोपादानात्तयेति तच्छद्टोऽप्य्याह्तेव्य- 
स्ततोऽयमथेः । तथा तेन प्रकारेण पूर्वोक्त विरोषणविरिष्टाय एतादश्षाय सद्राय बयं स्वीया 
मतीः प्रमरामहे प्रहरामहे समप्पयाम इत्यथ; । यथाऽस्मद्धिपद चतुष्पदविषये सद्रभसादा- 
त्सुखं भवेत् एव यथा चास्मदासस्थाने सवेमपि प्राणिजातं समद्धमापद्रहितं च स्यात्तथा वय 
माभिमपिपूर्विंकाभिः स्तुतिभि. रद्र स्तुम इति समस्ताभिप्रायः ॥४८॥ 

याते रद्र शिवा तू शिवा च्िवृश्वाहा भेष॒जी । 
शिवा स्तस्य मेषजी तया नो मृड जीवते | ४९ ॥ 

हे रुद्र, शिवा शान्ता सौम्या तथा विश्वाहा विश्वानि च तान्यहानि चेति विन्धादा 
“कालाघ्वनोर्यन्तसंयोगे" इति द्वितीया तस्या" “सुपां सुटुगि"यादिन। अकारः । सर्वे 
्वहःसु सवदा शिवा कल्याणकारिणी भेपजी ओषधरूपा संसारव्याधिनिवर्तिका तथा 
रुतस्य श्ारीरव्याधे. शिवा स्रमीचीना भेषजी व्याधिनिवर्तिकौषधिः या ते तव तनूः शरीर. 
मस्तीति शेषः । तया तन्वा शरीरेण नोऽस्मान् जीवसे ( “तुमरे सेसेनसे"? इस्यादिना जीव. 
तेस्तुमथंऽसे प्रत्ययः ) जीबितुं गरड सुखय । यथाऽस्माकं जीवनधारणं मवेत्तथाऽस्मान् 
सुखीक्कवित्यभिग्रायः ॥ ४९ 

परिनो द्रस्य हृत्त परिसेषस्य॑ दरमतिरायो । । ष 
अवस्थिरा मघवद्यस्तचुष्व॒ मीदरसतोकायु तन॑याय मृड ॥ ५० ॥ 
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रुद्रस्य शिवस्य हेतिः आयुधं नोऽस्मान् परिघ्रणक्त परितो वजयतु ( “बजी बजने 
र० प० ) इत्यस्य शरोण्मध्यमपुरुषेकव चने ब्ृणक्त्विति रूपम् । ) अस्मान्मा हन्त्वि- 
त्यर्थः । तथा स्वेषध्य त्वेषति कोधेन उवरूतीति व्वेषस्तस्य क्रोधेन उवलितस्य अघायोः अघं 
पापं परस्येच्छतीति अघायुस्तस्य अघायोः द्रोग्धुः परस्य पापभिच्छतः पुरुपस्य दुमेति 
दुष्टमतिः द्रोदवुद्धिश्चास्मान्परिघ्िणक्त परितस्यजखिःयथेः । एवं परोक्षाथवत्येदसुक्तेदानीं 
सद्र प्रति प्रत्यक्षत उच्यते तनुष्वेति मध्यमपुरुषक्रियायोगात्तथाहि हे मीढः, मेहति सिच्च- 
तीति मीदान् तस्पम्बुद्धौ हे मीद्ः, कामामिवषुक; सद्र; मघवद्भ्यः “मघमिति धननामे"ति 
निघण्टुः, तच्चेह हविदक्षणं ज्ञेयं तेनायमथंः, मघं 'हविरुक्षणं धनं विद्यते येषां ते मघवन्त 
धनवन्तो यजमानास्तेभ्यः मघवद्धयः हविरुक्षणधनवद्ध.यो यजमानेभ्यः स्थिरा स्थिराणि 
टृढानि अथौत् धनूंषि स्वमवतनुष्व अवतारय विगतमोर्वीकानि छर यजमानां भयनिवृत्तये 
उ्यारहितानि छर्वित्यथः। सवाथंरुद्राराधनपक्षे स्वय विषः, मघवद्ध-यो ह विक्षणवद्ध.यो- 
ऽस्मभ्यमिति रोषः रोषं समानम् । कच्च हे रुद्रः सं तोकाय पुत्राय तनयाय पौत्राय च मृड 
(“कमणि चतुर्थ्यो? यजमानानां स्वाथपक्षेऽस्माकमितिपदाध्याहारेणोद्यम् तोकं पुत्रं तनयं 
पोत्रं च म्रड ( अन्तमौवितोऽत्र ण्यथेः ) मरड्य सभयेत्यथेः । यज्रमानानामिति शेषः । स्वा- 
थरुद्राराधनपक्षेऽस्माकमिति शेपः । मन्त्रगतशब्दसाधनप्रणाङी चेत्थं ““खिष दीप्तौ ( स्बा० 
उ० प० ) ततः पचाद्यच् › तस्य षष्ल्येकवचने स्वेषस्येति रूपम् । अधं पापं परस्येच्छतीति 
अघायुः “सुप आत्मन. क्यच्? इदयत्र “छन्दसि परेच्छायां क्यच उपसङ्कयानमिःतिवा- 
त्िकेनेह परेच्छायामपि क्यच् । “क्यचि चे""तीत्वे प्राप्रे “अरवाघस्यात्ः इत्याकार. । 
“क्याच्छन्दसि? इत्युप्रत्ययश्चावगन्तव्यः । तस्य अघायुशब्दस्य षष्छ्येकवचने अघायोरिति 
रूपम् । “'दारवान्साहान्मीदूोश्च? इत्यनेन कसन्तो निपातितो मीदुःशब्दस्तत्सम्बुद्धौ हे 
मीदुःः इति रूपम् । “ड़ सुखनः (तु° प) इत्यस्य लोण्मध्यमपुरुषेकवचने “मृडः” इति 
रूपम् । एवमिह रूपसिद्धिरनु सन्धेया ॥ ५० ॥ 

मी दृष्टम् शिवतम शिवोन ~ सुमना मव । परमेव्वक्षञआयुषननिध।य 

कृतिवसानऽआचर पिनाकम्बिधरदागदहि ॥ ५१ ॥ 

हे मीदुष्टम ; अतिशयेन मीदूानिति मीदुष्टमस्तस्सम्बुद्धो हे मीदुष्टम , हे अतियेन 
कामसेक्तः, हे शिवतमः अत्यन्तं शिवः शिवतमस्तत्सम्बुद्धौ हे रिवतमः; हे अलन्तकल्याण- 
कत्त, स्वं नोऽस्मान्ध्रति शिवः शान्त. सुमनाः हृष्टचित्तश्च भव । किच्च हे पूर्वोक्तविङ्ञेषण- 
विशिष्ट है सदाशिवः त्व परमे दूरस्थे उन्नते वा वृक्षे बटादौ आयुध त्रिसूलादिकं निधाय 
संस्थाप्य छृत्ति वसानः चमं परिदधानः सन् आचर आगच्छ तपर्चरेति वा । तथा आगच्छ- 
नपि पिनाकं घलुबिभ्त् धारयन् सन् आगहि आगच्छ । उयाशरहीनं धनुर्मा्रं शोभार्थं 
धारयन सन्निहा गज्छेत्यथः ।। ५१ ॥ 

विविकषिरिद्र व्विरोहितु नम॑स्तेऽअस्तु भगव < । 
यास्तेस्हस् हटतयोऽन्यमुस्मननिवपन्तु ताः २ ॥ ५२ ॥ 



१७४ मच्राथचन्द्रोदयः | 

दे विकिष्रि, विविधं किरि घातदयुपद्रवं द्रावयति नाश्चयतीति विकिरिद्रसतस्सभ्बदधौ 
हे विकिरिद्र हे घाताचुपद्रवनाशक, तथा हे विलोहित, विगतं छोहितं कल्मषं यस्मात् स 
विखोदितस्तत्सम्बुद्धौ दे विरोहित, ह ञद्धस्वरूप तथा हे भगवः, मगः षद्डिैश्वय्येमस्या- 
स्तीति भगवान् तस्सम्बुद्धो “मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि इति र्त्वं तस्य 'खरवसानयो- 
विसजेनीय.” इति विसरगश्चानुसन्धेयोऽत्र ) हे भगवः; अथात् हे पङ्िधे-धय्ययुक्तः हे रद्र, 
ते तुभ्यं नमोऽस्तु नमस्कारोऽस्विलथः । तथा हे पूर्वोक्तविरेपणविशिष्, हे रुद्र, या; ते 
तव सहसरं हेतयः असङ्कथानि आयुधानि सन्तीति रोषः । ता हेतयोऽस्मदन्यमस्मग्यतिरिकत 
जनं निवपन्तु चरन्तु माऽस्मान् हिसन्तिव्यर्भिप्रायः | ५२ ॥ 

सहस्राणि सहस्रशो वाहोस्तव॑सेतय॑-- । 
तासामीक्षानो भगव < पराचीना शख कपि ॥ ५३ ॥ 

भगः षड्धेश््येमस्यास्तीति भगवान् तत्सम्बुद्धो है भगव", हे मगवन्, हे षड्िधे- शय्यंसम्पन्न, हे रद्र; यास्ते तव बाहोः हस्तयो. सहस्राणि सहस्रसद्धगयकानि सहस्रशाः 
हेतयः आयुधानि सन्तीति शेषः । तासां हेतीनां मुखा मुखानि शल्यानि बाणाप्राणि पराचीना पराचीनानि जस्मत्त, पराड्युलानि खं कृषि कुर्कित्यथंः । ( करोते. शपि छे श्रु रणुपृक- वृभ्यरछन्दसि? इति पाणिनीयसूत्रेण दैर्धिं तेन लो ण्मध्यमपुरपेकवचने “कृधि” इति हप 
भवति तदिहाुसन्धेयम् । , त एवषरुच्यते इत्यपेक्षायामतिरि कमिति कारिकया हीनपदा- ध्याहारेण तस्द्दय॑ते । तद्यथा हे रुद्रः यतश्त्वमासां हेतीनां आयुधानाम् ईशानः ईड इती- 
दानः ई्वरोऽसीति शेषः । अत एवं बरवीमि यन्तं खहस्तस्थितानां हेतीना मुखान्यस्मत्तः पराड्युखानि इवित्याशयः। धुः सङ्गः शलं वर्मत्यादिभेदेन देतिशब्दवाच्यानामायुधानां सहस्सङ्कयतवं प्रसिद्ध्यति । तत्रापि सहसरं सदखमिति सहखशः “संस्येकवचनाचवीप्सा- याम्” इति पाणिनीयसूत्रेण बीप्सा्ं शपत्यये छते सहखरा इति पदं सम्पद्यते । वीप्सा च 
सवेसंग्रहा्था भवति। धनुरादयीना प्रत्येकं सहस्रसहस्रसंख्यत्वाभिगप्रायेणेहैवमुक्तं भवति यत् “सहस्राणि सहसरा.” इति । हे रुद्र; यानि यान्यसङ्कथान्यायुधानि तव हस्तयोर्वर्तन्ते तन्पुखान्यस्मत्तो इटित्येव पराद्युखानि त्व इर । यथा तद्कनेनास्माकं किञ्चिदपि भयं न स्यादित्यमिप्रायः । पराचीना, युखाः इत्युभयत्र “शदछन्दसि वहुखमिःःति शेरेपि प्रत्ययल- क्षणेन “नपुंसकस्य रचः" इति सुमागमे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धोःइति दीं “न कलोपः भ्रातिपदिकान्तस्य' इति नकारलोपे च कृते अथवा “निशब्द बहुम्? इति प्रातिशाख्य सूत्रेण निरोपे छते पराचीना यला इत्युभयं पद् सिद्धयति ॥ ५ ३॥ 

असं्याता सृहसाणि ये इाऽभयि भूभ्याम् | 
तेपा९पहस्तयोजनेऽ धन्वानि तन्मसि ॥ ५४ ॥ 
अनया ऋचा भूमिस्था रद्रा उच्यन्ते तथादि असङ्कयाता भसह्वयातानि सहस्राणि भमिता ये रद्राः मृम्यामधि भूमेरुपरि स्थिताः सन्तीति देषः । तेषां भूमिस्थानां शुद्राणां 



मन्राथंचन्द्रोदयः। १७५ 

धन्वानि धनूंषि सहस्रयोजने सदं योजनानि यस्मिस्तादरो पथि अथौत् सहस्रयोजनन्यव- 
हिते मार्गे वयमवतन्मसि वयमवतन्मः अवतारयामः अपज्यानि कृत्वा स्वेम्यो दूरे ् षिपाम 

ेः न्मसीत्यत्र उ सम्बन्धः “छन्द उ्यवहिताश्चे'ति पाणि इत्यथः । अवतन्मसीत्यत्र ज्यवहितोपसगंसम्बन्धः “छन्दसि परेऽपि, उ्यवहिताश्चेः"ति पाणि 
नयुक्तेः । “"दन्तोमसि?इति सूत्रेण मस इगागमे तन्म" इत्यस्य स्थाने तन्मसी्येवं पदं 
सिद्ध-यतिः तदिह्ावगन्तन्यम् । “बहुरं छन्दसीति सवविधिनां वैकल्पिकत्वात् ‹'धनुपश्चः' 
इति बहवीहौ प्राप्रोऽनडगदेश इहाबहुत्रीहावपि बोद्धन्यः | ५४ ॥ 

अस्मिन्महृ्यण्णेवेऽन्तरि भूवाऽअधिं । 
तेष! सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्मसि ॥ ५५ ॥ 

इदानीमनया ऋचा अन्तरिक्षस्था अपि रुद्रा उच्यन्ते । तत्रोत्तराद्धं तेपामिति तच्छ- 
व्दोपादानादपूवारद्धंऽपि ये इति यच्छब्दोऽध्याद्तंव्यः, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वात् । एवमभेत- 
नेष्वपि मनत्रेष्ववगन्तव्यम् । ये भवाः भवन्ति भृतान्येभ्य इति भवाः सृष्ट्यादौ नद्यरूपेण 
रजोगुणेन जगदुत्पादकाः ये रद्रा ईरो अस्मिन् उपरि द श्यमाने अन्तरिक्षे अधि अधिश्रित्य 
अथौत्अन्तरिक्षखोकमाशरित्य तत्र स्थिताः सन्तीति शेषः तेषां सन्तरिक्षस्थानां रुद्राणां घन्वानि 
धनूंषि सहस्रयोजने सहखयोजनव्यवहिते मागें वयमवतन्मसि वयमवतन्मः अपञ्यानि 
छृत्वा स्वेभ्यो बहुदूरे प्रक्षिपाम इत्यथः । कीटरोऽन्तरिक्षे इत्यपेक्षायामुच्यते । महति विराछे 
वहुविस्तीणें इयथः । तथा अणेवे अणैः पानीयं जलरूमिदयर्थः “अम्भोऽणेस्तोयपानीयनीर- 
क्षीराम्बुश्चम्बरमि""यमरसिंहोक्तेःः तद्ियते यत्र तदणेवं मेघाधारत्वात् , “'अणंरोपश्चेति 
वप्रव्ययोऽन्तरोपश्चात्नावगन्तव्यः; तस्मिन् अर्णवे जखवति एताहरेऽन्तरिश्चे इत्यथ; । ५५ ॥ 

नीलग्रीवा ६ शितिकण्ठा दिव सद्राऽउप॑निता € । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्नसि ॥ ५६ ॥ 

साम्प्रतच्चात्र यस्था अथौत्सरगेोकस्थिता शद्रा उच्यन्ते । तथाहि ये ईदृशा रुद्राः दिवं 
युखोकम् उपश्निताः स्वगरोकमुपाभ्रिय तत्र ये स्थिता सद्राः सन्तीति शेषः। तेषां स्वगस्थानां- 
रुद्राणां धन्यानि धनूंषि सहस्रयोजने सदखयोजनव्यवदहिते मार्गे अवतन्यसि वयमवतन्मः 
अपञ्यानि छत्वा स्वेभ्यो दूरे प्रक्षिपाम इत्यथैः । कीटशा रद्रा इयपेक्षायामुच्यते । नीट वा. 
सीखा विपधारेण इयाम ग्रीवा कण्ठो चेषां ते नीटभ्रीवाः नीखकण्ठाः । तथा शितिकण्ठ; 
शितिः श्वेतः कण्डो येषां ते शितिकण्ठाः शेतकण्ठा इयर्थः । विषग्रासाच्ियान्कण्ठभाग- 
ङृष्णः किर्यांश्च खेतोऽभूत्। अतो सुद्राणामुभयविरोषणत्वं युक्तमुपपद्यतेऽत्र एवम्भता ये 
रद्रा द्युलोके स्थिता वत्तन्ते तेषां धन्वानि धनूंषि सहस्तयोजने सहसखरयोजनन्यवहिते में 
अवतन्मसि वयमवतन्मः स्वेभ्यो दूरे प्रक्षिपाम इत्यथः । ५६ ॥ 

नीडग्रीवा ह शितिकण्ठं ६ शुव्वा अध > क्ष॑माचरा ३। 
तेष1९सदस्रयोनुनेऽ  धन्न्वानि रन्न्पसि ॥ ५७ ॥ 



९७६ मच्राथचन्द्रोदयः । 

अधुनाऽनयन्ची पातारस्था रुद्रा उच्यन्ते । तथाहि ये ईट्शाः शवः “शृ हिंसायाम् 
(त्रया० प० )" शणन्ति तमोगुणित्वात् दिसन्ति भूतानि महाप्रख्ये विनाशयन्तीति 

वीः महप्र्ये तमोगणेन जगन्नाशका ये रुद्राः अधःक्षमाचराः क्षमाया अघः इति अधः 
क्षमा तस्यामधःक्षमायाम् अध प्रथिव्यां चरन्ति गच्छन्तीति अधःक्षमाचराः क्षमायाः 
भुबोऽधोमागे सन्चरणरीला अर्थात्पाताङे वतमानाः सन्तीति शेषः । तेषां पाताटस्थानां 
सद्राणां धन्वानि धनूंषि सहखयोजने सदस्योजनभ्यवहिते मागें वयमवतन्मसि अवतन्मः 
स्वेभ्यो दूरे प्रक्षिपाम इत्यथः । कीदशाः शवा स्रा इत्यपेक्षायाञुच्यते । नीलग्रीवाः नीलकण्ठः 
तथा शितिकण्ठाः उेतकण्ठा इति विशेषणद्यं पूवंवदिदहाष्यनुसन्धेयम् ॥ ५७ ॥ 

ेव्व्तेषु शष्षि्॑रा नीलग्रीवा चिवलोहिता ६ । 
तेपा तहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्पसि ॥ ५८॥ 

ये ईशा रद्राः वृक्षेषु अश्वस्थादिपु स्थिता इति रोषः । तरूणां पत्रहूपेण तरूणामधि- 
वृषेण वा कीटपतङ्घादिरूपेण वा तत्र ये रुद्रा वन्तन्ते इति भावः } तेषां वृक्षस्थानां 
हद्राणां धन्वानि धनूंपि सदखरयोजने सहखयोजनव्यवहिते मागें अवतन्मसि वयमवतन्मः 
खेभ्यो दुरेक्षिपाम इत्यथ. । कीटका इट्यपेक्षायाम॒च्यते सष्पिञ्चरा राष्पं बारवृणं तद्रसिञ्चराः 
हरितवणों इत्यथः । तरूणां पत्ररूपत्वेन तत्रावस्थाने सति द्राणां शछष्पिञ्ञरा इ्येतद्टिरेपणं 
साधृक्तं भवति । तथा नीलग्रीवा. नीला व्रिषधारणेन शयामा ग्रीवा कण्ठो येषां ते नीलग्रीवाः 
नीककण्ठा इव्यथः । वृक्षायिष्ठातृूपववेन नीखकण्डनामकपक्षिस्वहूपेण वा तत्रावस्थानखे सति 
शुद्राणां नीलग्रीवा इत्येतदपि विशेषण युक्तमुक्तं भवति! तथा विलोहिताः विशेषेण 
रोहिता विषछोहिताः विशेषेण रक्ताः अथौत् रक्तवणी इयथं. । छोहितपदमन्यत्ापि 
रक्तामिधानमिति तदुक्तममरसिहेनापि “रोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदर्छविः ।" 
इतिः अथवा "वि" इद्युपसर्गोसिन्नपय्याये रोहितरब्दश्च धातूपरक्षुकः, धातवश्चाष्टौ त्वग्ो- 
हितमज्ञादयः प्रसिद्धा एव । ततश्चायमथः । "वि' विविधाः छोदिताः धातवो यत्र ते 
विश्नोहिताः खण्छोहितमलादिविविधधातुमन्तः स्थूखशरीरिण इयथः । विहिता इत्येत- 
दपि विरोषणं कीटपतङ्गादिबहूुविधश्ुद्रजीवरूपेण वृक्षावस्थानत्वे सति रुद्राणां कृते साधूक्तं 
भवति । अथवा धवि" इत्युपसर्गो विगतार्थे छोदितं रुधिर त्वेह मांसादीनामुपटक्षणं ततोऽ- 
यमथः "वि" विगतं रोहितं रुधिरं येषां येभ्यो वा ते विरोदिताः अथवा भवि" मिगताः- 
लोहिताः धातवः त्वग्छोहितमल्ादयो येपां येभ्यो वा ते विहिताः एवमत्र केवलं बिग्रहु- 
वाक्यमेव भिद्यते । अथोभिधानन्तु विप्रहवाक्यदयेऽपि सममेव । विरहिता विगतकट्ष- 
भावाः तग्छोहितमल्ादिविुक्तास्तेजोमयशरीराइयथः । वृक्षाधिष्ठावृरूपस्वेन तत्रावस्थानसे 
सति रद्राणामेत्दपि विरोषणं सम्यगेवोपपद्यते । एवं भूता येरुद्रास्तेषां रुद्राणां धन्वानि 
धनूषि सहखयोजने सहस्योजनन्यवदहिते मागें वयमवतन्मसि अवतन्मः खेभ्योदूरे प्रषिपाम 
इत्यथः ॥ ५८ ॥। 

येभूतानामधिंपत्यो व्विशि खास ~- कपर्दिनं ~ । 
तषाधसहसयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५९ ॥ 
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भूतानामधिपतयो ये रुद्राः सन्तीति शेषः । ‹ भूतोऽमी देवयोनयः" इस्यमरसिंहोक्तः 
नतर्हितक्चरीसः सन्तो मनुष्योपद्रवकय देक्योनिविरोपा भूता उच्यन्ते, तेषां भूतानां देव 

विशेपाणाःमधिपतयः पाखकाः ये रद्रा वत्तेन्ते । तत्र केचिद्धिशिखासः, विगता शिखा येषां 
येभ्यो वा ते विरिखाः विशिखा एब विशिखासः ( “आज्सेरसुगि'ति जसोऽसुगागमः ) 
शिखा शाब्दः केदोपलक्षक; अतोऽयमथः विशिखासः मुण्डितमुण्डाः सन्तीयथेः । तथा 
केचिच्च कपर्दिन' कपर्दो जटाजूटः सोऽस्ति येषां ते कपर्दिनः जटाजूटधारिण' जटिलाः 
सन्तीतयथे. । तेषां मूतायिपतीनां भूतेशानां रुद्राणां धन्वानि धनूंषि सहस्रयोजने सहस्र- 
योजनव्यवहिते मागे वयमवतन्मसि अवतन्मः स्वेभ्यो दूरे प्रक्षिपास इत्यथः ॥ ५९ ॥ 

ये पृथां पथिरक्षयऽपेचवदाऽभ॑युय्युं ~ । | 1 
तेषा ४ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६० ॥ 

दृटशाः पथामधिपतयो ये रुद्राः सन्तीति शोषः । अधिपतय इति पूवेमन्तादि्ाप्य- 
लुषञ्यते । पथां श्रुत्युक्तानां दक्षिणादिमागोणां रौकिकवैदिकतान्तरिकमागाणाच्चाधिपतय. 
पारकाये रद्राः वत्तेन्ते, तेषां मा्गौधिपतीनां रुद्राणां धन्वानि धनूंषि सहखरयोजने सहखयो जन- 
व्यवहिते मागें वयमवतन्मसि अवतन्मः स्वेभ्यो दूरे प्रक्षिपाम इति पूर्ववय्याख्या । कीटशा- 
इत्यपेक्षायामुच्यते । पथिरक्षय: पथः पूर्वोक्तानन्यानपि पुयणोक्तादिमार्गीन् रक्षन्ति पाटय- 
न्तीति पथिरक्षयः। ( “छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्! इति पाणिनीयसूत्रेण कम्मण्युपपदे 
इन्भ्रत्ययोऽत्रावगन्तन्यः । ) पुनः कीट शाः अत्रोच्यते ेर्ब्रदाः ५इरेति प्रथ्वीनाञैणति 
निघण्टुः । इला प्रथ्वी तस्या इदमैखमन्तं तद्विभ्रतीति णेडथताः त एव सुप्तिङवादिकास्किया 
हरोव्येत्ययेन पशेश्वृत्या ठेखबरदा इत्युच्यन्ते, अन्नेजेन्तूनां पोषका इत्यर्थः । तथा आयु- 
य्युघः आयुषा जीवनेन युध्यन्ते ये ते आयुय्युंधः, जीवनपय्येन्तं युद्धकरा इत्यर्थः । अथवा 
आयुर्जीवन तदेव पणीकृत्य युध्यन्ते ते आयुयुधः, पणी युद्धकत्तौर इत्यथैः । ये एवम्भूता 
रुद्रास्तेषां धन्वानि धनूंषि सहखयोजने सहस्रयोजनव्यवहिते माग वयमवतन्मसि अवतन्मः 
खेभ्यो दूरे प्रक्षिपाम इत्यथः । ६० ॥ 

ये तीथानिं प्यचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिण - । 
तेषासदहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि ॥ ६१ ॥ 

ये ईदृशा र्द्रास्ती्थानि काशीप्रयागादीनि प्रचरन्ति गच्छन्ति नानाखूपेणेति रोषः । 
तेषां रद्राणां धन्वानि धनूंषि सहस्रयोजने सहस्रयोजनव्यवहिते मागें वयमवतन्मसि 
अवतन्मः स्वेभ्यो दूरे प्रक्षिपाम इत्यथः । कीटशा रुद्रा इद्यपेक्षाया्रुच्यते-- सकाहस्ताः 
“सकेत्यायुधनामे"'ति निषण्डु. । सका आयुधानि हस्ते येषां ते सकाहस्ता आयुधहस्ता 
इत्यथः । तथा निषङ्गिणः निषञ्यन्ते इति निषङ्गाः खज्ास्ते विद्यन्ते येषां ते निषङ्गिणः खज्ञव- 
न्त इत्यथः । खकाहस्तत्वेऽपि निषद्धिस्वोक्तिः खद्धप्राधान्याथमेव । केचन द्राः घकाहस्ता 

४३ ॥ 
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आयुधदस्ताः तथा केचन रुद्रा निषङ्धिणः खङ्गधारिणः इत्येवं वाक्यभेदेन योजना । 
यदा सुकृतिनः कम्भोपरागादिविरिष्टपवेदु श्रयागकारयादीनि तीथौनि यान्ति तदा सुकर 
तिनां रक्षाथं जनैररक्चितानि नानाविधानि पाणि कृता केचन आयुधानि गृहीत्वा 
केचन खद्धांश्च गृहीत्वा तत्र तत्र प्रचरन्ति यत्र यत्र तीथं सुक्रतिनो गच्छन्ति तत्र एतेऽपि 
मक्तरश्चायं प्रचरन्तीयभिप्रायेणेसक्तं (येतीथीनि प्रचरन्ति सकादस्तानिषदङ्किणःःःइत्ति । 
अतः पवेसु यत्र यत्र तीर्थेषु जनसङ्गः सञ्जायते तत्र तत्र तीर्थेषु महामारीग्र्तिनानोपद्रवाश्च 
दरीदृश्यन्ते । वयमपि यदा तदा केषुचिसवेषु छत्रचित्तीयेषु गच्छामो गमिष्यामो वा अतेः 
प्रथममेव तेषां रुद्राणामायुधानि सदहस्रयोजनव्यवहिते मागे स्वेभ्यो दरे क्षिपाम इ्यभि- 
प्रायः । अन्येऽपि वाये रद्राः प्रकटचौरादिह्टदयेषु तदभिमानितेनानुप्रविष्टाः सन्तः 
पेसु नानादेश्चतः समागतानां जनानां मध्ये तदीयद्रव्याद्यपहत्त कामनया काशीप्रयागा- 
दीनि तीथौनि प्रचरन्ति तत्र त्र चौ्यादिकन्तं गच्छन्ति । तेषां रुद्राणां धन्वानि चर्म्म 
चक्षुषा मादृशेरटश्यान्यप्यायुधानि मनसैव प्रत्यक्षाणि कृखा तानि सहस्रयोजनव्यवहित- 
मागे वयमवतन्मः खेभ्यो दूरे प्रक्षिषाम इति वाऽऽशयः । ६१॥ 

येऽ्ेषु व्वििध्य॑न्ति प्रषु पिबतो जननान् | 
तेषाध्रसदस्रयोजनेऽव घल्न्वानि तन्मसि ॥ ६२ ॥ 

ये द्राः अश्रेषु भुञ्यमानेषु स्थिताः सन्तः जनान् विविध्यन्ति चिरेषेण ताडयन्ति । 
जनानिति बहुवचनान्तत्वेनोक्तं सदन्यदपि प्राणिजातमुपरक्षयति, तेनायं भाव. । अयन्ते 
इत्यन्नानि, तेषु अश्नषु तत्तस्राणिनां तत्तखाद्यपदार्थेषु तत्तस्ाणिभिभज्यमानेषु सत्सुतत्तस्ाणि. 
नां धातुकेषम्येन रोगाचुत्पा्च तान्विनाशयन्तीयमिप्रायः। तथा पात्रेष पात्र्थक्षीरोदका- 
दिषु स्थिताः सन्तः पिबतः क्षीरादिपानं कुवेतो जनान्विविध्यन्ति विरेषेण ताडयन्ति; 
अन्नोदकभोक्तुन् प्राणिनो व्याधिभियं द्राः पीडयन्तीयाशयः । तेपां रुद्राणां धन्वानि 
धनूंषि सहस्र योजनव्यवहिते मागे वयमवतन्मः स्वेभ्यो दुरे क्षिपाम इत्यथः ॥। ६२ ॥ 

यऽएतावन्तश भूयाधस्चदिशों श्द्राभितस्थिरे । 
तेष ५सहस्रयोनुनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि ॥ ६३ ॥ 

ये रद्रा एतावन्तः एतस्ममाणं येषां ते एतावन्तः । एतस्भाणका अतिशयेन बहवः 
भूयांस क्तेभ्योऽतिवहवश्च ये रुद्रा दिशो दश दिशः वितस्थिरे आधिता इत्यर्थः प्राच्यादया- 
शतस्ो दिशः आपेय्याद्या उपदिराश्च उद्धैमधश्चेति दशदिशस्ता अभिव्याप्य रस्थिताये रद्रा 
इयाशयः । तेषां ददरार्णा धन्वानि धनूंषि सहस्लयोजने सहसखयोजनन्यवदहिते मनँ वयमत- 
न्मसि, अचतन्मः खेभ्यो दूरे क्षिपाम इत्यर्थः | ६३॥ 

नपोऽसतु र्यो ये दिवि येर्षौववरषमिष॑षं। तेऽभ्यो दश॒ प्माचीरईश दक्षिणा 
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दशं प्युतीचीदेषो दींचीदेशोद्ध । तेभ्यो नमोऽभस्तु तेनोऽवन्तु तेनो शृयन्त॒ ते 
यन्द्ष्मो यश्वनो दष्ट तमेषाञ्जम्भेदध्यः ।। ६४ ॥ 

अनया कण्डिकया दुरोकस्था रद्रा उच्यन्ते । तथाहि दिवि द्युलोके ये रद्रा वत्तन्ते 
इति शेषः । तथा येषां च हद्राणां वषे वृष्टिरेव इषवः बाणाः सन्तीति रोषः । येषां रुद्राणां 
वृष्टिरेबायुधस्थानीयेव्यथः । ये रद्राः अतिबृष्टयादिमि. प्राणिनो च्न्तीत्यसिप्रायः । तेभ्यः 
वषरूपायुधधारिभ्यो रद्रेभ्यो नमोऽस्तु अस्मदीयममस्कारोऽस््वित्यथेः । तस्य नमस्कारस्यायं 
क्रमस्तथाहि तेभ्यो वषेरूपायुधधारिभ्यो रुद्रभ्यो दश दरसङ्कयक।(: प्राचीः प्रागभिञुखीः 
अङ्करीः छुम्मं इति दोषः। प्राड्ुखाञ्जलिकरणे दि प्राच्यो दशाङ्कुलयो भवन्तीति सकल्जनानु- 
मवभ्रसिद्धिरेवास्ति । अत एवसुक्तं भवति यत् दश्च प्राची." अथात् द्षसद्धयका अङ्करीः 
प्राचीः कम्मं इतिः प्रा्युखा भूत्वा तेभ्यो वषेरूपायुधधारिभ्यो सद्रेभ्यो नमस्छुम्मं इति 
भावः एवमप्रेऽपि सवंत्रानुसन्धेयम्। तथा हि तेभ्यो रुद्रेभ्यो दक्षिणाः दक्षिणाभिमुखीः दा 
कखः कम्मे इति शेषः । दक्विणाभियुखा भूरा तेभ्यो रुद्रेभ्यो नमस्छुम्मं इत्याशयः । त्था 
तभ्यो रुद्रेभ्यो भरतीचीः प्रत्यच्ुखीः दशङ्कुलीः इम्मं इति रोषः । प्रयड्मुखा भूत्वा तेभ्यो 
रुद्रेभ्यो नमस्छुम्मं इत्यभिप्राय. । एवसुदीचीः उदख्पुखीः दशचाङ्कीः म्मे इति रोषः। 
उद्ड्गुखा भूत्वा तेभ्यो रद्रभ्यो नमस्छुम्मे इति मावः । तथा तेभ्यो रुद्रेभ्यो उद्धः 
उपरि दशाङ्कुखीः कुम्मं इति रोषः । उद्धुंमवरोक्य उपरि अञ्जलि बद्धा तेभ्यो खदरभ्यो 
नमस्छुम्मे इलयाश्चयः । एवमञ्ङि बद्धा सवासु दिक्षु नमस्छृत्वा साधकः पुननेमस्छरोतीति 
परद्श्यते । तद्यथा तेभ्यो नमोऽस्तु तेभ्यो र्द्रभ्योऽञ्जल्िपूबेकमस्माकं नतिरस्स्विति 
भाव. । ("दृश वा अञ्नरेरङ्गख्यो दिशि दिर्येवेभ्य एतदञ्जकि करोतीति श्रुतेः । तथा 
ते रुद्राः नोऽस्मानवन्तु रक्षन्तु । तथा ते एव रुद्रा नोऽस्मान् मरडयन्तु सुखयन्त्वित्यथः। 
तथा इह छोके सुखयित्वा ते एव रद्रा इतः संसारादस्मानुद्धरन्तिति रोषः । यद्वा येभ्यो 
सद्रभ्यः सवासु दिष्चु अस्मामिनेमस्कारः कृतः येभ्यश्च सृद्रभ्यः सकाश्चादिह नमस्कारोत्तरं खभा- 
य्यौपुत्रादीनां रक्षणा्यभिप्रायेण ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु इति मन्त्रेकदेशेन नोऽस्मानिति- 
बहुवचनाभिधायिना वाक्येन स्वानां कृते रक्षणं सुखच्चास्माभिः प्रार्थितं, ते रुद्राः तमस्मच्छन्रं 
द्विषन्त्वितिरोषः । किच्च वयमपि तेषां पूर्वोक्तानां रशद्राणां जम्भे दष्टराकराङे युखे तञुभया- 
त्मकं रात्रं द्ध्म. स्थापयाम. । त कमुभयात्मकं शतं सद्राणां मुखे दध्मः, इत्यपेक्षायाञुच्यते- 
यं द्वदन्तादिनामकमेद्िकं शतरुमार्स्याश्चद्धादिरूपं पारलोकिकं वा सात्र वयं दिष्मः यस्थ 
्रेषं कुम्भे इव्यथं. । तथा यश्च नो दवेष्टि यः पुनः शा्रदेवदत्तादिरालस्याश्रद्धादिवाऽस्मान् 
ष्टि अस्मष्धिषये द्वेषं करोति रेहिकामुष्मिकच्चास्मदिष्टकाय्यं विनाशयति तमेवंविधं शत्रं 
तेषां पूर्वोक्तानां शुद्राणां मुखे वयं प्रक्षिपाम इत्यमिप्रायः । अस्मद्धिषमस्महष्यञ्च देवदत्तादि- 
नरमारुस्याश्रद्धादिक वा पूर्वो्ता रद्रा भक्षयन्तु तद्राहिस्येन चास्मानवन्तु तथास्मान् युख- 
यन्त्विति समस्ताथेः । ते एव सुखं जीवन्ति येषां नारयो न चाऽऽङस्याश्रद्धादयो वा सन्ति । 
येषाच्चेव ते भवन्ति ते पुनथिन्तया वत्तंमाना जीवन्तोऽपि मृता एव द्रीदस्यन्ते, अतः 
शनरुराहित्यपूवेकमेव स्वानां रक्षण सुखं संसारतः समुद्धरणन्चेह प्राथ्यतेऽस्माभिरियमि- 
प्रायः ।। ६४॥ 



१८० मच्ाथचन्द्रौदयः। 

> न क क) ~ इ ५५ 

नमोऽस्त स्दरेऽभ्यो येऽन्तरिक्ं वेषाष्वातऽूषषः । तेभ्भ्यो दश प््ाचीदे8 
~ ७७ 

दक्षिणा ददं प्मतीचीदेशोदींचीदेशोद्धा । तेऽभ्यो नमोऽअस्ततेनोऽबन्त् तेनो मृढ- 

यन्त॒ ते यनिष्मो यश्चन द्रष्ट तमेषाज्चम्भेदध्मः ॥ ६५ ॥ 

अनया कण्डिकयाऽन्तरिक्षस्था रद्रा उच्यन्ते। तथा हि ये रद्रा मन्तरिक्चे वतन्ते इति 

सष: ! तथा येपाच्च रुद्राणां वात इपवः बाणाः सन्तीति रोषः । येषां द्राणां वायुरायुधस्था- 
नीय इयथः । कुवातेनान्नं विनाद्य वातरोगं वोर्पाद्य ये रद्रा जनान् घ्नन्तीत्यभिप्राय- | 
तेभ्योऽन्तरिक्षस्थेभ्यो वातायुधधासिम्यो रुद्रेभ्यो नमोऽपतु अस्मदीया नतिरस्िविव्यथं । 
रिष्टन्तु पूवेकण्डिकायामेव व्याख्यातं तद्वदिहाप्युसन्धेयम् ॥ ६५ ॥ 

नमोऽसशरेन्भ्यो ये पृथिव्याय्येषामनमिषवः। तेभ्भ्यो दश प्पाचीदंश्ं 
दक्िणा दश ्यतीचीहंशोदीचीदंशोद्धाःः। तेभ्यो नमेऽभस्त े नोऽबन्त तेनो मृड 
यन्त॒ ते यन्द्ष्मो यश्च नो दष्टितमेषाजजम्भेदध्य? ।। ६६ ॥ 

अनया कण्डिकया प्रथिवीस्था रुद्रा उच्यन्ते । तथाहि ये इद्राः प्रिथिव्यां भूमो वत्त. 
न्ते इति शेषः । येषाच्न रद्राणामन्नमिषवः बाणाः सन्तीति शेषः । अद्यते यत्तदन्नमद्नीय 
वस्तु तदेवायुधस्थानीय येषाच्च रद्राणामित्यथेः । अयथान्नभक्षणे कदन्नभक्षणे वा प्रवत्तय 
रोगसुरपाद्य ये रुद्रा जनान् व्नन्तीत्यभिप्रायः । तेभ्यः प्रथिवीस्थेभ्योऽन्नरूपायुधधारिभ्यो 
इद्रभ्यो नमोऽस्तु अस्माकं नमस्कारोऽस्तवित्यथः । शिष्टमन्यसूवेवत्समानमेव । एतच प्रयव- 
रोहसंज्ञकं मन्त्रत्रयं वत्तते । तच्च धृतिच्छन्दस्कं बहुर्द्रदेवत्यश्चावधेयम्। एतदध्यायेन श्रौती- 
यहोमप्रकरणे एतन्मन्नत्रयकरणकहोममुदिश्य “अथ प्रयवसोहान् जुहोतीति श्रत्याऽभिहितम् । 
एतत्संज्ञाकरणच्च संन्यवहाराथंम् ॥ ६६ ॥ 

व्यय सोमर चते तवु मनस्तनूषु बिज्र॑तः । 
परजावन्तः सचेमहि ॥ १॥ ( ६७ ) 

एतस्यापि सूक्तस्य ऋष्यादिकं पूवमेवोक्तं तत्तु रद्राध्यायस्य प्रथममन्त्रव्या्यायां 
टव्यम् । इह तु केव मन्त्राथे एव प्रतिपाद्यते मया। तथा हिः उमा गौरी पावेतीत्यथैः। “उमा 
कालयायनी गौरी कारी हैमवतीश्वरी । ईिवा मवानी रुद्राणी शर्व्वाणी सवेमङ्गङा । अपण 
पावती दुगा खडानी चण्डिकाम्बिका । आस्य दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकाप्मजा? इत्य- 
भिधानदशेनात् › अतोऽयमथंः। उमा गौरी पावेती तया सहितः सोमः तत्सम्बुद्धौ हे 
सोम हे पावेतीसदहित, रद्र, वयं त्वदुपासकाः तवाचैकाः खदीयस्लपनहवनादिकम्मेकर्तायो 
यजमाना. तव त्रे “्रतमिति कम्मनामे“ति निघण्टुः । तव ब्रते तव करम्णि त्वदीय- 
यजनादो वत्तमानाः सन्तः तनूषु भवच्छरीरेषु मनः स्वकीयं चित्तं बिभ्रतः धारयन्तो वत्तौ. 



मन्थंचन्द्रोदयः। १८१ 

महे इति शेषः । सद्ा बयं सन्मूर्तिध्यानत्त्पयः स्म इत्यथः । अतस्त्वसरसादा्रयं प्रजावन्तः 
पत्रपौत्रादिसम्पन्नाः सन्तः सचेमहि सेवितव्यानि वस्तूनीति रोषः । तस्माद्धुयोऽपि प्रयहं 
त्वां वयं यजामहे । अतस्वयापि अस्मसुत्रादिसंरक्चणपूवंकमस्मस्से वितव्यानि वस्तूनि प्रत्यह्- 
मेव दातव्यानीत्यभिप्रायः । १॥ ( ६७ ) 

एष ते रुद्रभाग स॒ह स्वक्ताऽभ्धिकया तज्छुंषरव स्वाहेषतं सद्र भाग ऽभाखुस्ते 

प्च ॥ २॥ (६८ ) 

रोदयति विरोधिनां शतमिति रुद्रः यद्वा रोदयति पापिनो नरान् दुःखभोगेनेति सद्र 
स्तत्सम्बुद्धौ हे रुद्रः वियोधिनां पापिनां वा रोदयितः हे रिव, एषोऽस्माभिर्दीयमानः सरपन- 
पक्षे खरपनद्रव्यरूपः, होमपक्षे दोमद्रव्यरूप", पाटमात्रपक्षे वाड्द्रयस्तुतिरूपः पदाथः 
ते तव भागः वववाश्षोऽस्तीति शेषः । योऽयं दीयमानः पदार्थोऽसमाभिस्तवामे स्थापितः स 
तचैवास्तीव्य्थः । अत एव तं भागं त्वम् अम्बिकया सखस्रा अम्बिकानाम्न्या भगिन्या सह 
जुषस्व सेवस्व तया सह तं भागं तवं स्वीकर्वित्याशयः । स्वाहा अभ्विकानाभ्न्या भगिन्या 
सहिताय तुभ्यमयं भागोऽस्माभिः स्वाहाकारेण दत्त इत्यथ" । हननं हा सुष्टु आहा स्वाहा 
सुषरित्यागोऽस्तितिभाव । देवञ्ुदिश्य त्यागाय स्वाहाशब्दः प्रवन्तते “द्रौ रतनो देवा ऽउप- 
जीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारश्च" ति श्रतेः । योऽयं दद्राख्यः क्रूरो देवस्तस्य विरोधिनं 
पापिनं वा हन्तुं यदा इच्छा भवति, तदा अनया भगिन्या सह कूर्द् वतया साधनमभुतयाऽ- 
म्धिकया सह तं हिनस्ति । सा चाम्बिका रारदूपं पराप्य उ्वरादिकञुसाच तं विरोधिन पापिनं 
वा हन्ति ! अतः रारदि विश्धेपतया ञ्वरादेरुपद्रवः सम्भवति । अत एवमभिधीयते “वैद्यानां 
शारदी माता पिता वु इुसुमाकरःइति । तदुक्त श्रया “अम्बिका हवे नामाऽस्य स्वसा तया- 
ऽस्यैष सह भागः (शच ० जा० २।६।२।९।) इति । ““एष ते रुद्रभागः सह् स्वसाऽभ्बिकयेत्याह 
शरद्वा अस्याम्बिका सा भिया एषा हिनस्ति यटं हिनस्ति तथेवेनठं° हिनस्ति सह शमयती?ति 
( तैत्ति० श्रु ° ) च । किच्च हे रुद्रः एषोऽस्माभिर्दीयमानः पूर्वोक्तः पदाथः ते तव भागः 
तवांशः स स्वया स्वीकत्तेव्य इत्यथः । इयच्च पुनरक्तिरादरातिश्यद्योतनाथो “अभ्यासे मूर्या- 
समर्थं मन्यन्ते"इति यास्कोक्तेः । ते इति चतुथ्यंन्तं वा पद तत्पक्षेऽयमथः । हे रुद्र; एषः पुरः 
स्थापितः पूर्वोक्तमागस्ते तुभ्यं समप्येतेऽस्माभिरिति रोषः । ननु भूयो भूयः तोऽ मागः 
समप्यंते युष्माभिरिति चेत्तत्रोच्यते आखुस्ते पश्युरिति । हे सुद्र, यतस्ते तव पञ्चः आसखुर- 
स्तीतिशेषः । “खुर छेदने ( तु ° पर)” आसमन्तात् घुरतीति आसुः आङ्पुवोर्खुरते 
किप् सवेतोभावेन छेदक. दिसकोऽस्तीत्यथः। अष्टमूतं. शिवस्येतादृशः पञ्ुरपि प्रसिद्धः 
एवास्ति “अवेहि मां किङ्कर मषटमूत्तः कुम्भोदरं नाम निङ्कम्भमित्रम् इति दिरीपं प्रति लिदोक्ते। 
यस्मात्तवपञुः म्भोदराख्यः सिह. आसुः अथात् हिसकोऽस्ति स कदाचिदपि फ्पुष्पा्या- 
नयनाथेमरण्ये सश्चरतोऽस्मान् न हिस्यादिति हेतोः भूयो भूयोऽप्यस्माभिरेषस्त्वदीयो भागस्तुभ्यं 
समप्यते इयमिभ्रायः । यद्वा हे रद्र, आसुः मूषिकः ते तब पञयुः सोऽपि दिंसकोऽस्तीति शेषः, 
सवाणि कार्योपयोगिवस्तूनि दन्तेरिछनचि, ए्ेगाख्यसाङ्कामिकयोगप्रारम्भे प्रथमतो मूषिक एव 
पतति ततो जना उ्वरपीडिताः सन्तो म्रियन्ते; इयभिप्रायेण वा आदुस्ते पश्चरिद्युक्त भवति । 
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यद्रा हेस्द्रः ते तव पञ्चुः नन्विनामा व्रृपभः सोऽपि गरञ्ञादिना जनान् हिनस्ति । अतस्ते तेव 
पशु आयु. हिसकोऽस्तीत्येतदभिप्राथेण भूयो मूयोऽप्यस्माभिरेषस्त्वदीयो भागस्तुभ्यं सम- 
प्येते । येन खदीयो हिसकः पञ्चरस्मान् न हिस्यादिति भावः| “मृडानी चण्डिकाम्बिकेश्य- 
मरसिदेक्तेः 'अग्बिका"इति शद्रपल्ीनाम प्रतीयते| “अग्बिका ह वे नामाऽस्य खसाइत्यादि 
श्रतेः अम्बिका इति रुद्रमगिनी नामाऽमिगम्यते । एवं हि तत्र सन्दिह्यते या स्वसासा 
खीकथंया खी सा स्सा कथमिति। तदेतस्य समाधानमभिगम्यते यथा “श्रुतिस्मृति 
विरोधे तु श्रतिरेव गरीयसीइति विशेपवाक्योपरभ्धेरिह श्रुतेरेव प्रावल्यमित्यवगन्तन्यम् | 
अपिच इह संसारे यथा श्रुतिस्पतिपुरणेतिहासादिभ्रसिद्धो वेद्वेदान्तम्रतिपा्यः पुरुषः 
एक एवास्ति नापरः कश्चिदिति, तथेव प्रकृतिरप्येकैव नान्या काचिद्परा प्रकृतिरप्यस्ति । 
अतः प्रकृत्यन्तरामावाद्या एव खी सा एवेका प्रकृति; कायौन्तरे स्वसरवत्साहाय्यकारिणी 
मूप्वा सवसापि, इति शुतेराशयो भविलुमहेति । यथाहि कृष्णावतारे परमात्मा पुरुषो 
धम्मसस्थापनाथं कृष्णरूपेण इहावततार 1 तथेव तदं भूता परा शक्तिरपि तदीयकाय्यमात्र 
साहाय्यकरणाय योगमायारूपेण इहावततार । रुकिमणीम्रमुखा बहय. श्री कृष्णचन्द्रस्य धस्म- 
पल्योऽपि तस्या परापरृतेरेवांशमृता आसन् । अनादिकाकतः शक्त्येकतवेऽपि काय्येवशा. 
तत्र यथा बहयः शक्तयः समभवेस्तथेवात्रापि एकैवाम्बिका परमात्मनः शिवस्य “मृडानी 
चण्डिकाम्बिकेःत्यभिधानात्स्ी, सेव विरोधिनां पापिनां बा हनने प्रवृत्तस्य दिवस्य साहाय्यं 
कृत्वा स्वघ्रवच्छिवमुपकृयोति, अतः स्वसापि । एतद्मिप्रायेणेव '“अम्बिका ह वै नामास्य 
स्वप्ता" इया दिश्रुत्याऽण्युक्तम् । एक एव पुरुषः एका एव प्रकृतिश्चेति तदु क्तश्च श्रुत्या 
“आत्मा वा इदमग्र आसीन्नान्यक्किञ्चन सोऽकामयत एकोऽह बहु्यां प्रजायेयइत्यादि- 
वृहदारण्यकशरुति" । “यस्मान्नजातः परोऽअन्योऽअस्ति यऽआविवेश भुवनानि च्विच्धा | 
(्०्य० बे° सं° ८।३६)"'इति तु पुरुषेकत्वे माध्यन्दिनीयश्रत्याभ्युक्तम् | प्रकृत्येकस्वे यथा- 
“अजामेकां लोदितक्ष्णञयु्ां बहीः प्रजाः खज्यमाना स्वरूपा । अजोष्येको जुपमा- 
णोऽनुरेते जहात्येनां मुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ ( कृ य० वे० तैत्ति खे ४।४।२। ) 
इति । तथा तत्रेव “पराऽस्य श्कतिरविविधैव श्रूयत्ते स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्रिया च । (४ 
४।५। )"” इति । प्रछरतिशब्दाथौनुक्रमणे श्रीदेवीभागवते भगवता व्यासेनोक्तं ' श्रकूष्टवाचकः 
प्रच कृतिश्च सष्टिवाचकः । सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥ ९ ॥४॥ इति। 
एवमन्यत्रापयुक्त यथाहि “एकैव शक्तिः परमेरवरस्य भिन्ना चतुद्धौ व्यवहारकाङे । भोगे 
भवानी हननऽम्बिका च समरे च दुगा प्रलये च कारी ॥” इति । एव शरुतिस्परतिपुराणवाक्येः 
कृतेः पुरुषस्य चैकत्वमवसीयते । अतः प्रकृतिपुरुषाभ्यां सृष्टिरितिवाक्यच्च सङ्घटते । अत 
एवं हि श्रुयते “न चक्राङ्का न पद्यङ्का न वज्राङ्काकचितमजा । रिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मा- 
नमादश्वरो प्रजा ॥' इति एवं परामश्चतस्तदानीं छष्ठ्यादौ शक्तयन्तराभावात्त् या एव 
मृडानी चण्डिकाम्बिका" सा एव “अम्बिका है नासास्य खसाः इत्यत्र नास्ति 

कश्ित्सन्देहः | २॥ 

अव स्दमदीमृहायदवं त्य॑म्बकम् । यथा नो वस्॑सस्करचथ नः शरयस्कर 
यथ नो व्यवसाययात् ॥ ३ (६९ ) ॥ 



मन्मार्थ चन्द्रोदयः | १८३ 

अवर्द्रमिति । अदीमहीत्यत्र णिचो छोपदछान्दसः। तथा अवे्युपसगोल्ल्यबन्तं क्रिया- 
पदश्चाध्याहत्तव्यम् “अतिरिक्तं पद् दाभ्यं हीनं वाक्ये निवेदाये"दिव्यक्तेः । अतोऽयमथेः । 
त्रीणि भअम्बकानि नेत्राणि यस्यासौ तयम्बकमस्तं यम्बकं त्रिनेघरं वक्तं वक्रं प्रति छोचनतयोपेत- 
मीदशं रुद्रं देवमवयुत्य अवगस्य वा अन्यदेवताभ्यो रुद्रं प्रथक्ूय अथवा अन्यदेवतापेक्षया 
रुद्रमेव श्रेष्ठं ज्ञास्वा वयमदीमहि आदयामः श्द्रं भोजयाम इयथेः । ऊत इति चेत्तत्रोच्यते । 
यथा (हेतौ थाल्परव्ययः) यस्मात् नोऽस्मान् वस्यसः वस्ठृतरान् वसनसीखाम् करत् कुय्योदसों 
रुद्र इति शेष. । एवं यथा च नोऽस्मान् श्रेयसः; करत् ज्ञातिषु प्ररास्यतरानस्मान् ऊुय्यीदयं 
शुद्र इति शेपः किच्च यथा नोऽस्मान् व्यवसाययात् सर्वेषु कार्येषु निश्चययुक्तान् कुय्योदसो 
रुद्र इति शेप. । यतोऽम्मान् सद्र एव कुर्यात् , अतो वयं सद्रमदीमहि आदयामः । रद्रोऽस्मा- 
नेवं द्ुय्यीदियबगम्य ज्ञत्वैन रुद्रं भोजयामः । स्नपनपक्षे एतव्छपनीयद्रव्यसितिरोप , हवन- 
पशे एतद्धवनीयद्रव्यमिति शेषः, जपयपक्षे एतस्स्तत्तिरूपं राब्दजातमितिरोपः, अस्मिन्पक्षे 
अदीमहि आदयाम इत्यस्य श्रावयामः' इत्यूहोऽनुसन्धेयः धातूनामनेकार्थस्वात्, स्तुतिरूप- 
दाब्दजातस्य मोजनक्रियायाम्थीनुपपत्ते । आशीवोदामिप्रायोऽनयचा प्रकटी क्रियतेऽचकै- 
रिति तत्सवेभिदं भगवतः श्रीरुद्रपरसाद्ादभिसम्पद्यत एवेति सकर्जनानां पुरतः प्रत्यक्षमि- 
वावभाति किमन्यत् । अदीमहीयत्र “छन्दस्युभयथा इलयाधेधातुकत्वालिडि “णेरनिरि? 
इति णिचो छोपः । वस्यस इलयत्र वसतीति वस्ता दृन्प्र्यय › अतिरयेन वस्ता वसीयान् 
: तुरछन्दसि” इति इययुनि कृते “तुरिष्ठेमेयःसु” इति ठनो छोपे द्वितीयाबहुवचने वसीयस 
इति प्राप्रे ईरोपदछान्दसो बोध्यः। करदियत्र ““छन्दसि छडछ्डठ्टिः"'इति किडँ लड् ; 
विकरणव्यत्ययेन ज्ञपि गुणः। “बहुं छन्दस्यमादयोगेऽपिःइत्यडभावः। व्यवसाययादित्यत्र 
ङेटि ““ठेटोऽडाटावि"लयाडागमे “इतश्च छोपः परस्मैपदेषु" इति इलोपे विपूर्वस्य ण्यन्तस्य 
स्यतेः व्यवसाययात् इति रूपम् ।। ३॥ (६९) ॥ 

०५ 1 [ब् . भेषनमसि भेषजं गवेऽभ्वौय॒ पुरुषाय मेषम् । 
सुखं मेषायं मेष्यै ॥ ४ ॥ (७० ) ॥ 

हे रद्र त्वं मेषजमसि ओषधवस्सर्वोपद्रवनिवारकोऽसीव्य्थः । अतस्त्वं गवे अश्वाय 
च भेषजं भेषञ्यं देहीति शेषः। केवरमस्माकं गवे अश्धायेत्येव न, किन्तु पुरुपाय च अस्माकं 
पुत्राच्यथच्च भेषजं भेषन्यं देहीति शेपः। सर्व॑व्याधिनिवारकमौषधं देदीत्यथेः । न केवलमेता, 
वदेव किन्तु मेषाय मेष्ये च सुखं देहीति मावः | सु सष्ठ शोभनं वा हितं खेभ्यः प्राणेभ्य 
इति सुखम् । अनेन मन्त्रेण गृहपशूना कषेमप्राततिभैवतीयारायोऽत् स्फुटीभवति ॥ ४ ॥ (५०) । 

॥. . 1 [> च 

ममृतीत् ॥ श्यम्बकंयजामहे सुग॒न्धिसप॑तिव॑नम् । इर्वारुकमिव बन्धनादितो. 
य्तीय॒ मुत ॥ ५ ॥ (७१) ॥ 

ह. 9 € तयम्बकंयजामहे घुगृन्धिम्पष्टिवद्धनम् । उर्व्ास्कमिव वन्ध॑नान्मच्योभ्यैत्तीय 



१८४ मचाथेचन्द्ोदयः । 

स॒गन्धि दिव्यगन्धोपेतं मन््येधम्मेदीनं पुष्टिवधनं धनधान्यादिपुष्टेवेद्रयितारं त्रयम्बकं 
तिनेचं प्रतिवक्रं नेत्रत्रयोपेतं रुद्रं बयं यजामहे पूजयाम इत्यथः । “वयं यजामहे"इति बहुव- 
चनं खमाय्यौपुत्रादयपेक्षया “अस्मदो हयोश्चे”ति पाणिनिवचनाभिप्रायेण घा । ततो सद्रप्रसादा- 
म्योमुश्चीय एकवचनमिह बहे, “सुपां सुपो भवन्तीति वचनात् वयं सुक्षीमहि अपमृत्योः 
संसारमृत्योश्च सकाशान्युक्ता भूयस्मेत्यथ' । तथा रशद्रभमसादादमृतान्मा सुक्षीय मा सक्षीमहि 
सर्गल्पान्सुक्तिरूपाचामतान्मा मुक्ता भूयास्मेत्यथेः । अभ्युदयनिःश्रेयसरूपातफटद्वयादस्माकं 
कदापि भ्रंशो मा भूयादित्यभिप्रायः। न कद्7चिद्धवव्विव्याशयः। मृव्योर्मो चनेदृषटान्तः--“डवीर- 
कमिव बन्धनादितिः बन्धनादुबौरंकमिव यथो्वारुकं ककन्ध्वादेः फमयन्तं पकं सत् जन्ध- 
नात् स्वस्य वृन्तात् प्रच्यते न पुनस्तत्र तेन सह संयुज्यते, तथा वयमपि मत्योः अपमूत्योः 
संसारमृत्योश्च सकाशान्मुक्ताः सन्तः पुनस्तत्र न संयुक्ता भूयास्मेत्यथः । एतदभिप्रायेणैव वयं 
शुद्रं यजामहे इत्यभिप्राय । याजकसम्बन्धिन्यः कुमार्य्योऽपि पुरुषवदुतत्तरेण उयम्बकमन्तरेण तं 
स्रं परिचरन्ति । अतोऽस्मिन्मन्त्रे पाठभेदोऽप्यस्ति तथाहि सुगन्धि दिषव्यगन्धोपेतं मन्य 
धर्म्महीनं पतिवेदनं पतिं वेदयतीति पतिवेदनस्तं पतिवेदनं, “विदु छाभे"'इत्यस्य रूपं, भन्तं 
म्भयितारं यम्बकं त्रिनेत्रं परतिवक्र नेन्नत्रयोपेतं रद्र वयं याजकसम्बन्धिन्य' करुमार्य्यो यजामहे 
पूजयाम इयथः । कत इदयाशङ्कयोच्यते। ततो रुद्रप्रसादादितो सुक्षीय अत्रापि बचनव्य- 
त्ययो बोध्यः, “वहं छन्द सीति पाणिन्धुक्तेः । क्रमार्य्यकत्वे आत्मनो गुरुत्वाप्पूजाथः बहु- 
वचनम् । इतो मादपिचधाठृवगौन्यक्षीय मुक्षीमदहि युक्ता भूयास्मेयथः । तथा सुदरभसादाद्रयं 
कुमारय्योऽमुतो मा सुक्षीय मा सक्षीमहि विवादादृध्वं भविष्यतः पत्युः सकाशान्मा 
सुका मूयास्मेत्यभिप्रायः । जनकस्य गोत गृहं च परित्यञ्य पदयुगेत्रि गृहे च त्यम्प्रकरुद्रपरसा- 
दादरसाम इव्यथः । “सा यदित इत्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति पतिभ्यस्तदाहेति (२।६। 
२।१४। )"इति श्रु तेरितोऽमुतः शब्दाभ्यां पित्रपतिवगौ प्राह्मो । “सा यदित इत्याह--इति 
श्रुतो सेति प्रथमेकवचनश्रवणान्मुक्षीयेति युक्तमेवेकवचनं केवरं यजामहे" इत्यत्रैव व्य- 
व्ययो वोध्य» “वहु छन्दसीति पाणिनिवचनादेव । सुगन्धि दिव्यगन्धोपेतं पतिवेदनं 
भनुरेम्भयितारं उयम्बक त्नन्रोपेतं रुद्रं यजामहे अथादहं यजे पूजयामीत्यर्थः । ततश्च सुद्र 
प्रसादादितो गुश्चीय इतः पिवृङ्कखासित्रादेः सकाशान्मुक्ता भूयासम् । तथाऽमुतो मा मुक्षीय 
विवाहादध्वं मविष्यतः पद्युः सकाशान्मा मुक्ता भूयासम् । जनकस्य गोत्रं गृह च परित्यज्य 
पयुगेत्र गृहे च सवेदा त्यभ्बकर्द्रपरसादाद्रसामीव्येकबचनान्तवेनेयं व्याख्या । कमारीणां 
बहवे तु ष्यजामहे इति बहुवचनान्तसेन या व्याख्या सा इहैव प्रथमतः प्रदर्डिता मया । न 
खी शूद्रो वेदमधीयातामिति श्रुतेः कुमारो पित्रेव कुमाय्यीः सुपतिखाभाथं उयम्बको रुद्र इभ्यते। 
तत्पक्षे प्रयोगसमये यथावस्थ एव मन्त्रः पठनीयः । अथीनुसन्धाने तु क्रियाफरस्य परगामि- 
त्वात् ध्यज्ञामहे' युक्षीयः इव्युभयत्र ‹ सुप्निड ङ् पम्रहे?ति कारिकया ““व्यत्ययो बहुरमि'"ति- 
सत्रेण च परस्मैपदादिव्यत्ययोऽवगन्तन्यः । सुगन्धि दिव्यगन्धोपेतं पतिवेदनं भर्तरम्भयि. 
तारं त्यम्बकं त्रिनेत्रं सद्रमहं यजामहे यजे यजामि पूजयामी्यधैः । कुत इर्याशङ्केवं न्रवीमि 
इतो सुक्षीये"ति, इतः पितृकुखान्युक्चीय सुच्यात् मदीयाकन्येति शेषः। असमद्ादे. सकाशा 
न्ुक्ता भूयादसुकनाम्नी मदीया कन्येत्यभिभ्रायः । तथा अमुतो मा युक्षीय विवाहादूर्ध्वं भवि- 
भ्यतः पत्युः सकाशञान्मा मुच्यान्मा मुक्ता भूयान्मदीया कन्येत्याश्चयः । तत्र दृष्टान्तः--उ््वा- 
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रुकमिव बन्धनादिति । व्याख्यातश्चेतरकण्डिकायामेव तद्रदिहाप्यवगन्तच्यम् । सपन।दिष- 
क्षेऽपि यदयं सन्त्र: पल््यते तत्रापि स एवाभिप्रायोऽवसीयते । मद्रहस्थितायाः कुमा्याः करते 
वम्भवतु यदिहाभिहितम् , “सा यदित इत्याह--"इत्यादिश्रतेः ॥ «५ ॥ (७१ ) ॥ 

एतत रद्रावसन्तेन परो भूजवतोऽतीहि । 
अवततधन्वा पिनांकावसः कृत्तिवासा ऽअरहिठ सन्नः रिबोऽततीहि ॥ ६॥ ७२॥ 

तेनेति तच्छब्दश्नवणादिह यच्छन्दोऽप्यध्याहत्तव्यः, यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वात् | 
तदुक्तं याज्ञवल्क्येन “तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधै. । उदाहते त॒ यच्छब्दे 
तच्छब्दस्यादुदाहतः ।।'; इति । तथाहि हे रुद्र, यदेतत् ते तव अवसं पाथेयं मागे भोक्तव्यं 
भोज्यान्नमिदमस्तीति रोषः । अवसशब्देन दे्चान्तरं गच्छतः पुरुषस्य मागंमध्ये केषाच्ि 
जलराशयादीनां समीपे मोक्तव्य ओदनधिरोष उच्यते । तेन अवसेन प्राथेयेन सदहितस्त्वं 
मूजवतोऽतीहि मूजवान्नामकः कथित्पवेतो रुद्रस्य वासस्थानसमीपेऽस्ति, तस्मान्मूजवन्ना- 
मकात्पब॑तात्परः परभागवत्तीं सन् अतिक्रम्य गच्छ । कीदशः सन्नतीदहीटयपेक्षायामुच्यते । 
अवततधन्वा अवरोपितधयुष्कः सन्नतीहि । अस्मद्िरोधिनां स्वया निवारितत्वादित उर्ध्वं 
धटुषि स्यासमारोपणस्य प्रयोजनामावादवरोपणमेवेदानीं युक्तमिति भावः । तथा पिनाका- 
वसः पिनाक्छाख्यं स्वकीयं धनुरावस्ते सवेत आच्छादयतीति पिनाकावस. धलदेष्रा प्राणिनो 
यथा न बिभ्येयुस्तथा पिनाकाख्यं स्वकीयं धनुवंखादिना प्रच्छाद्य त्वं गनच्छेव्यभिप्रायः। 
तथा है रुद्र, कृत्तिवासाः चम्मौम्बरस्त्वं नोऽस्मानहिसन् अस्मद्िपये हिंसामङकर्वन् शिवोऽ 
स्मत्पूजया परितुष्टः सन् कोपरहितो भूत्वा अतीहि पवेतमतिक्रम्य गच्छेत्यथः | ६ ॥ ७२॥ 

उयायुषञ्जुमदय्रेः कृश्यपस्य ज्यायुषम् । 
० = ˆ { क 

यदेवेषु ज्यायुषन्तन्नोऽअस्तु चयायुषम् ॥ ७ ॥ ७३ ॥ 

अत्रापि तच्छब्द्श्रवणाचच्छब्दोऽष्याहत्तव्यः, यत्तदोर्नि्यसम्बन्धवात् । तदययथा- 
हे रुद्रः जमदभरेः जमद्भिनामकस्य मुनेः यत् च्यायुषं त्रयाणां बाल्ययौवनस्थाविराणामायषां 
समाहारस्याय॒षं सुखजीवनं, तथा करयपस्य कदयपनामकस्य प्रजापतेः सम्बन्धि यत् ज्यायुषं 
सुखजीवनं, तथा देवेषु यत् त्यायुषं देवेषु इत्यत्र षष्छ्यथं सप्रमी जमदमेः, कश्यपस्य, इत्य- 
भयत्न षष्छ्यन्तसाहचय्यात् । द् वानामिन्द्रादीनां सम्बन्धि यत् अ्याय॒षं सुखजीवनमिस्यथंः | 
तरसबं उयायुषं सुखजीवनं नोऽस्तु स्वसरसादास्वदुपासकानामस्माकं भवतु । जमद्गन्यादीनां 
बाल्यादिषु यादृशं सुखजीवनं यादशं वा चरितं तादशमस्कछाकं मूयादियथः ॥ ७ । ७२३ ॥ 

शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्त मा माहि$सीः । निव्॑तेया- 
म्यायुषेऽनन्याय प्यूनन॑नाय रायस्प्पोषाय चुष्मजास्त्वायं सुबीय्यै।य ।(८।७४॥ 

“अतिरिक्तमि'"ति कारिकया द्ीनपदान्यध्याहृत्य व्याद्यायतेऽयं मन्त्रः । हे र 
1 
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यदाहं कदाचिरकषौरादिकं कारयिष्ये तदा त्वस्रसादाद्छसधिष्ठात्री देवता मा मां मा हिस्यादि. 
त्यमिप्रायेणेदानीं वद्यजनावसरे त्वां प्रति मदीयेयं प्राथंनास्तीतिवःक्यशेषः । छरुत इति 
चेत् यतस्त्वं महादेवोऽसि सर्वेषां देवानां मध्ये यतस््वमेव महानसि अतः सवां अपि 
देवतास्वदधीना एव वत्तेन्ते । तस्मातछ्चराधिष्ठात्री देवतापि खदाज्ञाविरुद्धं न करिष्यति 
एतदभिप्रयिणेवेयं प्रार्थना क्रियते मयेयभिप्रायः । श्रं प्दयुक्तेदानीं सद्राचेनम्रसङ्गेऽविद्य- 
मानमपि क्चुरमभिधाब्ृत्या मनो विषयीकृत्य क्षुरं प्रत्युच्यते । हे क्षुरः यद्यपि स्वधितिस्ते 
पिता त्रं तव पितास्तीति रोषः। तथापि त्वं शिवो नामासि (“सुपां स॒ह्धगि्यादिना 
नामशब्दरत्तुतीया विभक्तं ) नाश्ना त्वं शिवः शान्तोऽसीत्यथेः। अतो नमस्तेऽस्तु ताह. 
शाय ते तुभ्यं नमोऽस्तु मदीयनमस्कारोऽस्ियथेः। स सवं मया नमस्कृतः सन् सदीयनम- 
सकारेण सन्तुष्टो भूत्वा मा मां मा हिसीः मां मा विनाश्येत्यथेः। ननु हिस्यहिंसकयोः संस्पे 
सत्येव दहिंसासम्भावना भवति तदावयोः कुत्र संस्पर्शो भविता यदर्थमेवं तरवीषिमा्मां 
हिसीः इति चेत्तत्रोच्यते । हे श्वरः यदा कदाचिदहं त्या सहकृतेन केनचिन्नापितेन 
स्वकीयं शिर" निवर्तयामि निवत्तेयिष्यामि निपूर्वो वृत्तिमंण्डनाथंः । स्वकीयं रिरो नापित 
दवारा त्वया कृत्वा यदाह सुण्डयिष्यामि तदाऽऽवयोः संस्पर्शो भविष्यति, तदवसरे त्वं मां 
मा हिंसीः मा विनारयेत्यभिप्रायः । निवत्तंयामीव्यत्र “वत्तेमानसामीप्ये वत्तेमानवहमा" 
इति सूत्रेण ठृडरथे खट् । बाहुखकाव्यत्ययेन वा डं छद् ““्यत्ययो बहुलम्? “बहुलं 
छन्दसि” इत्यादि पाणिन्युक्तेः । किच्च मां मा हिंसीरिति किमथमेवं रवी पीतिचेत्तत्रोच्यते । 
हे क्षुर, आयुषे जीवनाय तथा अन्नाद्याय अन्नमक्षणाय तथा प्रजननाय सन्तानाय 
तथा रायस्पोषाय रायः धनस्य पोषाय पुष्ख्ये तथा सुप्रजास्वाय शोभनापलयतायै तथा 
सुवीय्यय शोमनसामभ्यय त्वं सा मांमादहिसीः मा विनाश्चयेव्यथेः। जीवनसंरक्षणे 
सत्येव पुरुषः आयुरादीनि सुवी््यौन्तानि सवीणि वस्तुजातानि प्राप्रोति। अतोऽहमप्याशासे 
यन्मम जीवनमस्तु स्वजीवनस्य संरक्षणे सति अहमप्यायुरादीनि सुबीय्योन्तानि सवाणि 
वस्तुजातानि प्राप्स्यामीत्यभिप्रायेणेव हे श्चुर, त्वां प्रसेवं ब्रवीमि यन्मां मा हिंसीरिति ॥ 
रालरद्रियेऽस्य मन्त्रस्य परितत्वादरुद्राचनोपयोगिखेनेयं व्यास्या करता । प्रकरणान्तरे ्वन्यथेव 
व्याख्या प्रदशेयिष्यते । सा च चूडाकरण प्रकरणेऽप्र द्रष्टव्या ।। ८ ॥ ७ ॥ 

नमस्तेः इत्यादिषोडशर्चोऽदुवाकोऽस्मिन्नेव प्रकरणे रद्राध्याये 
व्याख्यातः । तथा एष ते द्रं अस्मिन्नेव प्रकरणे नीदशुक्ते व्याख्याते तत्र ते 
द्रष्टव्ये । एवं नमस्ते द इति तु रदराध्याये व्याख्याते ततर दरषव्ये ॥ ९४ ॥ 

न तं ब्विदाथ यऽमा जनानान्न्यचुप्म्माक्मन्तरम्बभूव । 
नीहारेण पाहता जल्प्या चासृतृप॑ऽडक्वयशासंधरन्ति } ९१ ॥ 

। 'अतिरिक्तमितिकारिकया दीनपदान्यध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं मन्तः । तथादि हे ट्र, यतस्त प्रजापतिरूपेण “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयमिण्यायमिप्रायेण सृष्ट्यादौ सर्वमिदं जगत्सृष्टा स्वेयमपि स्वीयं बरह्मरूपमन्तथीय ऋषिरूपः सन् जीवान्प्रस्येवमुपदिष्ट्वानसि । 
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अतो वयं तामेवं प्रार्थयामहे यदस्मभ्यमीदवरतत्वज्ञानं देहीति यतस्त्वं सद्रोऽसि सुगतो ये 
गत्यथाौस्ते ज्ञानाथा इत्युक्तत्वादिह ज्ञानाथा एव । रणं रत् ज्ञानं राति ददातीति सद्र: ज्ञान- 
प्रदोऽसि अतोऽस्मभ्यभीरवरतत्वज्ञानं दत्वा स्वनामसाथेक्यं कुर्विंत्ति वाक्यरेषः । किुप- 
दिष्टवानसीत्यपेक्षायामुच्यते। हे जीवाः, यः विदवकम्मो विरवानि समस्तानि जगदुत्पच्यादी 
नि कम्मीणि यस्य स विश्वकम्मौ महाप्रलये विलपतस्यास्य जगतः छषटिसंहारकत्तो परमात्मा 
पुरुषः इमा इमानि भूतानि जजान उत्पादितवान् य एकोऽसदायः परम्म स्वसामर्थयेनेव 
साधनान्तरमन्तरा स्वविभूत्यैव इमानि सवीणि चतुदंशसुवनानि खष्टवानिति भावः । तं 
विद्वकर्माणं यूयं न विदाथ न जानीथः "| विदाथेयत्र “र्टोऽडाटावियाडागमो 
बोध्यः । ननु देवदन्तोऽदं यज्ञदत्तोऽहमिति वयमात्मानं जानीम इति चेन्न, नद्यह -प्रययग- 
म्यं जैवं रूपं परमेश्वरतत्वं वत्तते यदुज्ञानेन युष्माकमात्मज्ञानं मवेत् । अतो जीवरूपस्य 
प्रमेरवरतस्वमिन्नस्वादेवदत्तादिजीवज्ञाने सति न युष्माकमात्मज्ञानमिलयाशयः। युष्मा- 
कन्तु अहं परत्ययगम्यजीवत्वसद्धा वादुष्मत्तोऽन्यत् अहप्रत्ययादतिरिक्त सवौवदानं ज्ञानेक- 
वेद्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादि वेदान्तम्रतिपाद्यमीरवरतत्व बभूव अस्तीलयथः । अत्र र्डं 
ठिद् ; “छन्दसि टुडकृड्ल्टिः” इति पाणिन्युक्तेः। अतएव युष्माकमह्रस्ययगमभ्यानां जीवा 
नामन्तरमभ्यन्तरं वास्तवस्वरूपेशवरतत्वतो महदन्तरमस्तीयभिभ्रायः । तस्माज्ञीवतत्वज्ञानेन 
नेरबरतसवज्ञानं युष्माकं विद्यते इति भावः । जीवहूपवत्तद्पि इतो न विद्य इति चेत्तत्रो- 
च्यते नीहारेण प्राघरता इति । यतो यूयं नीहारेण नीहारसद्शेनाज्ञानेन प्राघ्रृताः प्रकषेण 
आब्रता. अवगुण्ठिता आच्छादिताः सन्तश्चरन्ति चरथ । अत्र व्यत्ययेन मभ्यमपुरुपस्थाने 
प्रथमपुरुषः “सुचि डपब्रहे"'त्यादिवचनात् “न्यययो बहलः बहर छन्दसीति पाणिन्यु- 
क्तश्च । यथा नीहारो नात्यन्तमसन् दृष्टेरावरकस्वात् । नाप्यत्यन्तं सन् काष्ठारमादिवद्रोध- 
यितुमयोग्यस्वात् । एवमज्ञानमपि नात्यन्तमसत् ईइवरतत्वावरकत्वात्। नापि सत् बोध- 
मात्रनिवत््यलवात् । अतोऽज्ञानस्य नीहारसाद्यमिहाभिदितम् । हे जीवाः, सर्वेऽपि यूयम् 
दैटरोनानिवेचनीयेनाज्ञानेन प्रवृताः सन्तक्चरथ । न केव नीहारेणेव प्रद्रताः यूयं 
किन्तु जल्प्या च प्राढरृताः जल्पनं जल्पिस्तया जल्प्या देवदत्तोऽह यज्ञदत्तोऽहं मभेदं 
धनं ममेदं गृह ममेद् क्षेत्रमित्यादि बहुविधानरृतजल्पनेन मिथ्याभाषणेनापि प्राद्रताः व्याप्ताः 
सन्तश्चरथेत्यथः । जल्पनपरवृत्ता देतुपक्चद्टान्तेः आस्मज्ञानप्रजल्पकाः केव यूयं तार्किका 
एवेति भावः। कच्च दे जीवाः; यूयमसुदरपश्च भूत्वा चरथ असुपु दप्यन्तीति असुदृपः, 
असून् तप्पयन्तोति वा असु. केनापि प्रकारेण प्राणान्भरूत्वा तावतैव वृप्यन्ति न तु 
परमेदवरतत्वं विचारयितुं प्रवन्तन्ते ये जनास्ते असुत्प इत्युच्यन्ते । तथा भूताः म्ाणपोष- 

णपरा देहारुङ्करिष्णवो यूयमिति भावः । न केवल्मैहिकमोगमातरेणेव युष्माक तृप्निः 
किन्तु यूयमुक्थशासोऽपि भूत्वा चरथ । यज्ञेषु उक्थानि शसन्तीत उक्थ्ासः अत्र शंस: 
कपि अनिदिताम्" इति नलोपः संहितायां दीषंञ्च बोध्यः । परोकभोगानपि सम्पाद्- 
यतु यज्ञेषु उक्थशासः शखस्तोतारो भूत्वा चरथेलर्थ; । अत एवेहिकामुध्मिकभ)गप्रवृत्ता- 
नामज्ञानमिध्याज्ञानपराधीनानां युष्माकं नास्तीदवरतत्वन्ञानमिति भावः । एवं यतो चिरव- 
कम्मरूपेण जीबान्मसयुपदिषटवानसि 1. अतोबयमीरवरतज्ञानोपठब्धयर्थं हे रद्र, त्वामेवं 
माथयामदे यद्स्ममभ्यमीश्वरतत्वज्ञानं देदीत्यारांसावास्यार्थः || ९५। | 



१८८ मन्धार्थचन्द्रोदयः । 

विवष्वक्॑मां हननिष् देवऽआदिहन्धर्ववोऽअमवद्ितीयं ~ । 

ततीय॑--पिता ज॑नितौप॑धीनामृपां गभः व्यदधाह्पुर्ा ॥ ९६ ॥ 

अनया चा ब्रह्माण्डमध्यगतानां जीवानामुत्प्तिरच्यते । तथाहि विश्ं सवं 
सष्स्यस्पादनादिकं यश्य स विश्वकम्मा देवतिय्यंगादिजगदुत्पादकः सत्यलोकवासी 

चतुर्मुखो ब्रह्मा अजनिष्ट ब्रह्माण्डमध्ये आदित्यान्तरपुरुषरूपेण प्रथममेव सञ्जात इत्यथैः । 
(हिरण्यगमेः समवत्तेताभे०--” इत्यादि माध्यन्दि नीय्ुतेः । आत् इत् अनन्तरमेव तत्प 
श्वादित्यथंः तदपेक्षया द्वितीयो गन्धवेः अमवत् गां वाच प्रथिवीं वा धरतीति गन्धव, यद्वा 
“अथो एवाहूरमिरेवास्ये प्रथिव्ये परष्टे सवः कररस्लो मन्यमानोऽगात्? इत्यादिश्ुते" गाना द्रन्धवें 
अग्िरत्पन्नोऽमदित्यथः । तसपश्चात् पिता सवेस्यास्य जगतः पार्यिता तथा ओषधीनां 
जनिता जनयिता उत्पादकः पल्जेन्य, तृतीयोऽभवत् तदूर्वोक्तद्यापेक्षुया ठृतीयोऽयं सञ्जात 
संबभवेव्यथेः । स श्व पञ्जन्य उत्पन्नः सन्नपामाहुतिपरिणामभूतानां गभं व्यद्घात् धारयति 
करोतीति वा । कीदशं गभमित्यपेक्षायायुच्यते । पुरुत्रा पुरून् बहून् त्रायते रश्चतोति पुरत्र 
तं पुरुत्रमिति प्राप्रे विभक्तेराकारः) पुरत्र बहुरक्षुकमिव्यथेः, बहुप्रकारं वा । जनितेत्यत्र 
८'जनिता मन्त्रे” इति इडादौ दृचि णिलोपो निपातितः । योऽयं शुद्ररूपो विरबकम्मौ सोऽनेन 
अभिषेकादिकम्मणा सन्तुष्टः सन्मां सुखं गमयसित्याशंसावाक्याथः | ९६ ॥ 

मीदुष्टमेति मन्त्रचतुष्टयच्च अस्मिन्नेव प्रकरणे रुद्राध्याये व्याख्यातं तत्र द्र््यम् 
॥ १०० ॥ एवं षडङ्दातरुद्रियमन्त्रान्ग्याख्याय पुनरन्ते शखान्तिमन्त्राथं विव्रणोमि । 
तथा हि- 

ॐ उग्रश्च मीमध द्भान्तथु धुनिं । 

सा हँथाभियग्ा चं विवक्षिपुः साह्य ।॥ १॥ 

५अतिरिक्तमि?तिकारिकया दीनपद्ान्यध्याह्यत्य व्याख्यायतेऽयं मन्ः । तत्रास्य 
मश्तरस्य परमेष्ठी प्रजापतिचऋछेषिगायत्रीच्छन्दो मर्देवता इह सान्तिकम्मणि जपे विनियोगः। 
अथ मन्त्राः । “वायुँ क्िग्ष्ठादेवते”तिश्रतेवयुदेवतायाः धिप्रफलगप्रापकत्वात् “मनसस्प- 
तऽदमन्देव यज्ञ १४ स्वाहा व्वाते धाः खाहा” इति श्रौतीयसमिष्टयजुहौमे स्मार्तीयहोमे 
च कृतस्य कम्मणो वायो प्रतिष्ठापनदशनादन्यत्रापि “तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधातीति 
्रत्यन्तरद्रानाच्चेदानीमेकोनपश्चासत्सङ्कयकानां वायूनां मध्येऽतीव क्षिप्रा: शीघ्रफल- 
दायकाः उग्रादिनामकाः ये सप्र मरतस्तेऽनेन मन्त्रेण स्तूयन्ते। तथाहि य एते इम्रादिनामका 
सप्तमरतः सन्तीति रोषः । तेभ्यः मरद्धयः स्वाहा एतदस्माभिर्दीयमानं स्रपनपक्षे जररूपं 
दविः, होमपक्षे होमीयद्रव्यरूपं हिः, पाठमात्रपष्चे वाडयश्ुतिमात्रं हवि, सुहूतमस्तु हान दा 
ख आदा स्वाहा सुपरियाग इति स्वाहाराब्दाथः सुपरित्यक्तमस्त्ित्यथः । ̂ “तिख एव देवता 
इति नैरुक्ताः, अभ्निः एरथिवीस्थानो वायुवनद्रोऽन्तरिक्षस्थानः सूरययोदस्थानस्तासां महाभाग्या- 
देकेकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्तीति यास्कोक्तेरन्तरिकषस्थानस्य वायोदवताकला- 
स्वाहाकारेण दत्तमस््ाभिरिति भावः । “तस्यादौ स्तने देवाऽउपजीवन्ति स्वाहाकारव्च वष- 



मन्ना्धेचन्द्रौदर्यः । १९९ 

ट्कारच्रैः ति श्रुतेः । ते मरुतोऽस्मत्छृतस्यास्य कम्मेणो न्यूनातिरिक्तदोषश्चान्ति कृत्वाऽनुष्ठित- 
कम्मेफछेनास्मान् संयोजयन्तु । न्यूनातिरिक्तदोषपरिदारपूवेकं ्टिलयस्मभ्यं कम्मंफटटं 
ददत्वित्याशंसावास्यार्थः । ते मरत इदानीं नामतो निर्दिश्यन्ते तेषामर्थाश्च नामानुपूव्यी 
यथा-उत्रः उत्कृष्टः भीमः बिभेयस्मादसौ भीमः भयङ्कर इत्यथः । “भीमादयोऽपादाने 
इति निपातः । तथा ध्वान्तः ध्वान्तयति रान्रूनन्धीकरोतीति ध्वान्तः शत्रूणामन्धकारक 
व्यथ" । ( ष्वान्तराष्दात् “तत्करोति तदाचष्ट” इति णिच् › ततो णिजन्तासचाद्यच् ।) यद्रा 
ध्वनति शब्दङ्करोतीति ध्वान्तः शनरुमयाथमतीव शब्दकारक इत्यथे, । अथवा ध्वनति शाब्दं 
करोतीति ष्वान्तः शब्द॒कारकः स हि तस्य स्वभावः। अतो वेण्वादेः सकाशाद्वायुदधारेव शब्दो - 
त्पत्तिदश्यते । तथा धुनिः धूनयति कम्पयति शत्रूनिति धुनिः, शच्रूणां कम्पयितेत्यथैः । तथा 
सासहवान् सहते शत्रूनमिभवतीति सासह्ान् शत्रूणामभिभवकर्तेयथेः । “कुश्च” इति 
सहतेः कसुप्रत्यय संहितायामभ्यासदीषश्च छन्दसः । तथा अभियुग्बा अभिथुनक्ति 
अस्मत्संयुखं योगं प्राप्नोतीति अभियुग्वा ( “अन्येभ्योऽपि दृस्यन्ते” इत्यभिपूवीदुजेः 
कनिष्प्रत्ययः ) भक्तानां सुखयोक्ता इयथं,। तथा विक्षिपः विविधं क्षिपति प्रेरयति 
शात्रूनिति विक्षिपः ( “दगुपघ०”--इति कप्रयय. ) शत्रूणां क्षेप्ेव्यथेः । चकाराः सवें 
सयुखयाथ अवगन्तव्या: ।। १ ॥ 

ॐ स्वस्तिनः २ ॐ पयः प्रथिव्याप् ३, ॐ विष्णोरतटम् ४, ॐ गणानान्स्वा ५, 
५. क < 
ॐ अम्बेऽअभ्बिक्े ६, ॐॐ श्रीश्चते ७, एते सप्र मन्त्राः इहैव प्रकरणे षडङ्गशतरुद्ियस्यादौ 

६ 

सान्तिमन्त्रजपे व्याख्यातास्तत्र व्याख्या द्रषटन्या भथंजिज्ञासुभिः ॥9॥ 

ॐ दीघाुंस्तऽओषपे खनिता यस्म च ल्वा खननाम्य॒हम् | 
अथोलन्दरीरथायु्भेसवा शरतवन्दा व्विरो हतात् ॥ ८ ॥ 

| 

छृतस्यास्यावुष्ठानकम्मेणः फडाभिभ्रायणानेन मन्त्रेणोषधिं प्रकृत्योच्यते । हे ओषधे, 
ते त॒व खनिता खननकनत्तौ पुरुषः दी्ायुमूयादितिशेषः। दीघंमायुर्थस्य स दीघौयुश्चिरचीवी- 
त्यथः तथा मवतिति मावः । तथा हे ओषधे, यस्मे च आतुराय नरायाहं त्वा लां खसामि 
सोऽपि दीघाोयुरस्तिति भावः । सोऽपि चिरजीवी मवतिित्यथं । अथो अपि च हे ओषघे, 
तवं दीघायुरखण्डितजीवना भूत्वा शतवल्शा बहृङ्करा सती विरोहतात् विरोह बहङ्करा भूत्वा 
स्वयुतखययस्वेत्यथः । “'तुद्योस्तातङ०- इति तातङ्गदेशः। वल्शशब्दोऽङ्करवाचीः शतं बल्याः 
यस्याः सा रातवल्श्ा बहृद्कुरेत्यथेः । तथा त्वमपि भवेत्यमिभ्रायः । नलु हवनास्मकमहारुदरा 
द्यनुष्ठानपक्षे हवनीयद्रव्यादीनामोषधित्वसद्धावात्तम्प्रकरत्य युक्तमेतद्वचः । सपनपक्षे तथा 
जपमात्रपक्चे त्वनिवोह एवेति चेन्न; सखपनादिपक्षेऽपि द्रव्यादीनामाहुतिपरिणामामिप्रायेण 
कथनत्वात्। यत्र छत्र चिद्धवनीयोषधिद्रव्यजातं हूयते तद्भूमो भूत्वाऽधं भवतिःअभं भूत्वा मेघो 
भवति, मेघो भूत्वा प्रवषेति, ततश्चेह ब्रीहियवतिख्माषाद्या नाना वानस्पत्याद्याश्चौषधयो- 
जायन्ते इति प्रणाल्या सवेमप्यौषधिजातं जछे वत्तेत एव, तदभिप्रायेण स्रपनद्रव्यान्तभावितौ. 
पधि परकृत्येवमुच्यते। एतद्भिप्रायेणेव शरुतिस्रतिभ्यामपि प्रतिपादितमन्यत्रापि। तद्यथा- 
्यदृगनो हूयते तद्ादित्यभुपतिष्ठते ततोऽभ्रं भवति अभ्र भूत्वा मेषो भवतिमेघो भूत्वा प्रवपति 



मन्ाथेचन्द्रोदयः। १९१ 

अयेकादश्यपरिच्छेदः प्रारभ्यते । 
> >> + € <` 

॥ तत्रादो भोजनमन्ञाः ॥ 

यथा चक्रायुधो षिष्णुखेलोक्यं परिरक्षति । 
एवं मण्डलमस्मैतस्सवभूतानि रक्षतु ॥ १ ॥ 

॥ मन्न व्याख्या ॥ 

अयं च मन्रः कालयायनचरृतभोजनसूत्रान्तगेतो बोध्य. । पौराणिकोऽयं सन्न इत्येके, 
सोत्रो मच्र इत्यपरे । अतोऽस्य मन्रस्यावैदिकत्वारष्यादिकमूह्यमनूह्यं वा । उद्यञ्चेदस्य मन्रस्य 
प्रजापतिष्ेपिः प्रजापतिः सवेमिद्मपर्यदिति श्रुतेः। छन्दर्विह दवात्रिशवक्षरत्वादनुष्टुबेवः 
लिङ्गोक्त देवता भोजनस्थाने मण्डलकरणे विनियोगः; '“नीवारचर्णर्गोघृतभस्मोदकेन वा 
यथा चक्रा ०” इति भोजनसूत्रे कात्यायनोक्तेः । मन्ना्थस्तु स्पष्ट एव अतो नायं व्याख्यायते । 
द्विजातीनां कृते तु गायत्यैव मण्डककरणमिति सवे याल्ञिफाः समामनन्ति । तत्पक्षे गायत्री. 
मन्रश्च सन्ध्याप्रकरणे द्रष्टगयस्तत्रेव मया व्याख्यातः । १॥ 

पितुं चु स्तोषं महो धम्मांणन्तविंषीम् । 
यस्यं त्रितो व्योज॑सा वतं विष्रमदेय॑त् ॥ २॥ 

पितु चु स्तोषमिव्यस्यादित्ययाज्ञवल्क्याघ्रषी उष्णिक् छन्दो शिङ्गोक्ता देवताऽन्नस्तुतौ 
विनियोगः, “पितुं ठु स्तोषमित्यन्न ५ स्तुत्वा” इति कात्यायन वचनात् । अथ मन्नाथः । तत्र 
पिुरियन्ननामेतिनिवण्टुः। तं पितुम् अन्नं स्तोषं स्तौमीत्यथः । किम्भूतं पितुं महो महतः 
तविषी, तविषीति बख्नामेति निघण्टुः । तत्रापि विभक्तिव्यत्ययश्च (सुपां सुपो भवन्तीति वच- 
नात् '्यययो बहुं" "बहुं छन्दसी"ति पाणिनिवचनाचेत्यनुसंधेयम्। महत्याः तविष्या: महतो 
बरस्य धम्मौणं घारयितारमिव्यथंः । तं कमि्यपेक्षायामुच्यते । यस्य पितो: ओजसा बलेन 
त्रितः त्रिस्थानः इन्द्रः वृत्रं तन्नामकं दैत्यं वृत्रासुरमिति यावत्, विपवं गतसन्धिबन्धनं कृत्वा 
वि अद्यत् विविधमर्दितिवानित्यथः । इन्द्रोऽन्नस्यैव बलेन वृत्रं हतवानिति भावः| अतोऽ 
हमपि देवदत्तादिशत्रोः क्षुपस्य च शत्रोह ननाय तद्वरं प्रा्तुमिच्छामि । तस्मादनेन मन््े- 
णान्नं स्तौमीति वाक्याथेः । तु इत्यनथेको निपातः पादपूरणाथैः । स्तोषमिति स्तौतेरङ्न्तमे- 
कवचने इतश्चछोपः परस्मेपदेषु इति इकाररोपे “'केटोऽडाटौ” इ्यडागमे “सिब्बहुरं 
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टि इति सिप्रयये सिप इकारपकारयोकेपि सस्य षत्वे धातोशुणे च रूपं बोध्यम् । मह 
इत्यत्र महच्छब्दस्य उपि छान्दसष्टिढोपो शिङ्गव्यत्ययश्चावुसन्धेय; । धरतेमन्परत्ययः। 
तस्य कृदन्तत्वाखातिपदिकतवे द्वितीयेकवचने उपधाया दीघं नकारस्य णत्वे चकते धम्माण- 

मिति रूपं ज्ञेयम् । विपव॑मियत्र तु विगतानि पवौणि यस्य स विपवस्तं विपेवम् ड प्रत्यये 
रिदछोपो वोध्यः । अदेयदित्यत्र तु “बहुलं छन्दस्यमादयोगेऽपि'"इत्यडभावः! “व्यवहिताश्च 
इति वे्पसगंस्य व्यवधानमित्यप्यवगन्तव्यम् ।२॥ 

पानस्तोके नमोवः किरिकेभ्यो नमः क्षम्भवायेव्यभिपद्रयेति कात्यायनवच- ॥ | 
नादेभिखिभिरमतरेरन्नमभिमन्रयेदिति सम्पदायविदां परामशः ४ तदेतन्मघ्रत्रयं 
षटङ्दातरद्वियप्रकरणे व्याख्यातं तत्र व्याख्या द्रष्टव्या ॥ ३॥ ४॥ ५ ॥ 

सत्यं खर्तेन परिषिश्वामि ।॥ ६॥ 

च्छतं बा सत्येन परिविश्वामि ॥ ७ 

अनयोमेचरयोः प्रापतिक्रेषिखिष्टुप् छन्दो शिद्गोक्ता देवताऽजप्रोक्षणे विनियोगः । 
प्रथमे व्यूहेन पादपूरणम् । द्वितीये तु एकादश्चाक्षरस्वादेव । एकादशाक्चरं यज्ुखिष्टुबिव्युक्तेः। 
“मानस्तोके नमो वः किरिकेभ्यो नमः शाम्भवायेयभिमन्त्येद्युपक्रम्य ^्रोक्षेत्सत्यं तर्तन 
परिषिच्रामीति भ्रात्रं स्वा सस्येन परिषिच्चामीति सायम् इति कालयायनोक्तेः । अथ 
मन्नाथः हे अन्न, सतयं त्वा सवां ऋतेन परिषिच्वामि । सत्यं ज्ञानमनन्तं नह्यति श्रुतेः स्य 
बरह्म, ब्रह्म च अन्नम् “अग्नं वे ब्रहेति श्रुतेः” “अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वर इति 
स्मृतेश्च । तथा “ऋतं सत्यं परं ब्रह्य "यादि श्रुतेः छतर्दो जह्यवाचकोऽपि सन् प्रकरणवरा- 
चिदुद्क वाचकोऽपि मवति निषण्टाबुदकृनामसु तस्य पठितत्वात् । ततोऽयमर्थः । हे अन्न; 
सत्यं ब्रह्म तत्स्वरूपमथाद्ह्यरूपं तवा खाम् ऋतेन ब्रह्मरूपेण उदकेन परिषिन्चामि प्रोक्षामी- 
यर्थः । यथा पूर्वोकतशरुतिस्परतितोऽननस्य ब्रहमरूपत्वमभिदितं तथेवोदकप्यापि ब्रह्मस्वं सुस्पष्टमेव 
“तद्भय ताऽञापः” इति श्रुतेः । तस्मात् यत् यादृशं षस्तु तस्य ताददोनैव प्रोक्षणं युक्तम् । 
अतोऽत्र ब्रह्ूपस्यान्नस्य ब्रहमरूपेणोदकेन प्रोक्षणं श्रुयथंखम्मतमिति वाक्याथ; । अनेन 
प्रातरन्नपरोक्षणं कन्तेव्यं तत्र प्रातरिति दिवामोजनस्य कारमुपलक्षयति, स च मोजनकाढो 
मनुष्याणां कृते मध्याह्न एव । “पूर्बाहयो वै देवानां मध्यन्दिन मनुष्याणामपराहः पितृणा- 
मिति श्रुतेः । तथेव द्वितीयमन्तरे सायमिति रात्रिभोजनस्य कारमुपलक्षयति “सायङ्कारे 
त॒ दे राजन् कम्मं चत्वारि बजयेदियादिवचनेन भोजनस्यापि प्रतिषेधदकनात् । मन्त्रा. 
विचारे यावान्भेद्ः स चेदानीं परवयेते । तथाहि छतं सत्यं चेति न्रह्यणो नामनीति श्रुया 
पूवमेव भतिपादितं, तथापीह प्रकरणवशात् छतमियन्ननामेति निघण्टुः । सलयमिल्युदकना 
मेति च । ततोऽयमर्थः । हे अन्न, छतं नह्य तच अन्नमेव अन्नं वै त्र्येति श्रुतेः, तस्मात् 
नह्मरूपं ता तवाम् अन्नं सत्येन सत्यं ब्रह्म तच्च जकमेव अतो ब्रह्मरूपेण जलेन परिषिन्चामि 
मरोक्षामीयथेः । शेषं सवेमन्यस्समानम् ।। ६ ॥ ५ ॥ 
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तेजोऽसि क्रमस्य मरतपरसि धामनामासि पिरय देवालासनाधृष्ठं देवय- 
जनमि | ८ ॥ 

तेजोऽसीत्यस्य देवा छपयो गायत्री छन्दः डक दैवतमन्नाऽभिमरोने विनियोगः । 
(तेजोऽसीति यज्ञुषाऽन्नसभिमृदये”ति कात्यायनोक्तेः । सन्ध्याप्रकरणे व्याख्यातोऽपि भ्रकरण 
मेदाद्विनियोगमेदेनेह “अतिरिक्तम्"'इति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहत्य पुनव्यौख्यायतेऽयं 
मच्रः। तथा हि हे अन्न; त्वं तेजोऽसि “अन्नं वै ब्रह्वे”ति श्रुतेः अन्नस्य ब्रह्मरूपत्वाद्रह्मणश्च तेजो- 
मयत्वात्तवापि तेजस्त्वम् , अतस्तेजःस्वरूपत्वात्तेजः प्रकाशरूपमसीत्यथः । यद्रा “अन्न- 
मितं त्रेधा विधीयते तस्ययः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मा१५सं योऽणि्ठ- 
स्तन्मनःइति श्रुतेः अन्नस्य मनोहेतुत्वान्मनसश्च “^यञ्ज्योतिषां उ्योतिरेकन्तन्मे मनः'इति 
्रुतिनिदशेनेन अ्योतिष्टावगतेस्तञ्ग्योतिषश्च शरीरकान्तिहेतुत्वेन भारमानत्वात्सर्वोपादान- 
भूतस्यास्य अन्नस्य तेजस्तव मभिप्रव्येहान्नं ्रतयुच्यते । हे अन्न; त्वं तेजोऽसि तेजःस्वरूपत्वा- 
तेजः प्रकाशरूपं शरीरकान्तिहेवुभूतमसीयथः । तथा शुक्रमसि खुक्रं गुं शद्ध निमङं तदपि 
“अन्नं वे तद्येति श्रुतेः अन्नस्य ब्रह्मत्वादेव स्वभावसिद्धमिति भावः। यद्वाऽन्नस्य घृतादिमस््वा- 
ल्लिग्धरूपत्वेन दीधिमन्वमभिप्रत्यान्नं प्रति श्ुक्रमसीव्युक्तं भवतीलयाद्ययः । तथाऽसृतमसि 
व्रह्मरूपत्वादमरणधम्मीऽसि। तथा धाम असि “धाम रदमौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः? 
इति देमचन्द्रोक्तरिह धामशब्दो देहवाचकः, देदेऽन्नमयकोरस्य विद्यमानव्वात् ! तस्मादेह- 
पोषकत्वादेहस्वरूपमसि । इह कारणे काय्यैस्वोपचारो बोध्य} यद्वा ्रह्मरूपत्वाद्रदिमरूपमसि 
प्रका्चस्वरूपमसीत्यथेः । तथा स्वं नाम असि नासेति प्रसिद्धो अदनीयपदाथीनां मध्ये 
स्मेव प्रसिद्धमसीत्यथंः । तथा देवानामिन्द्रादीनां ्रियमसि चस्पुरोडाशादिहविष्ेनेयथंः। 
तथा त्वम् अनाधृष्टमसि अनाधृष्यमसि बरह्मरूपत्वेन तेजःस्वरूपवात्तिरस्कन्तुमरक्यं, यद्वा 
अदनीयपदाथोनां मध्ये प्रसिद्धत्वेन कैश्चिदपि मोक्तपुरषेरतिरस्कृतमिति भावः । तथा 
देवयजनमसि देवा इव्यन्तेऽनेनान्ेनेति देवयजनं चरुपुरोडाशादिरूपखेन यागसराधनमि- 
त्यथः । ब्रह्मरूपत्वा्ा वेद्रूपत्वेन यज्ञसाधनमित्यथेः । हे अन्न, यतस्वभीरशमसि अतो 
मामपि स्वसदशं छर ! 4यदन्नं यादशं भुङ्क्तं तस्य तेजोऽपि तादृशम्” इति शिष्टानां वचो. 
ऽनुस्मरणादिलयाशंसावाक्याथः ॥ ८ ॥ 

अश्िरस्मि नन्परना जातवेदा धृतं मे चश्ुरृतं मऽभासन् । 
¢ म ४ ् अकंस्िधात् रजसोच्विमानोऽनस्ो परम्म हृविर॑स्मि नाम ॥९॥ 

अन्न्यद्वेतवादिनी ष्टुप् देवश्रवोदेववातदष्ठा रिङ्गोक्तदेवया “अभिरस्मीत्यात्मानं 
ध्यास्वा” इति कात्यायनोक्तरिद अभ्रितेनात्मध्याने विनियुक्त ऋगियम् । प्राणाचनिहोत्र 
( भोजनं ) करिष्यमाणो भोक्तृपुरुप आत्मानमभिरूपवेन भ्यायति । अथ मन्नाथः ! महं 
भोक्ता पुरषः जन्मना उतपत्त्यैव अभ्निरस्मि अभिरूपोऽस्मीत्य्थः । जठरे जाठरा. 
सद्धाबत्वात् ८तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वै्रानरस्य मूद्धैव सुतेजाः” इत्यादि ( छा 

५५ 
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५। १८ ) श्रुतेरस्मनो वैश्वानरस्वप्रतिपादनादिति वा । तथा नाम ( सुपां संभिति 
तृतीयाविभक्तरिह दक् बोध्यः) नाश्रा हविरपि अहमस्मि । अन्तेऽस्य्र देहावभासितस्या- 
सनो देहस्येति यावत् “असौ सर्गाय छोकाय सवाहा” इति मन्त्रेण कऋन्यादासनौ हूयमान- 
स्वादिति भावः । कीसीऽदं जातवेदाः जातः जातः सन् विन्दते ङभते कम्मेफरानीति 
जादवेदाः जीवत्वेन पराधीनत्वादित्यारायः । पुरः कीदसोऽदहम् अकः अचंनीयः, 
^तस्सृष्रा तदेवानुप्राविशत्" इति श्रुतेः “ममैवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः” 
इति भगवद्राक्याचच स्वात्मनो ब्रह्मत्वावगतेरियथेः । पुनः कीदशोऽदं च्रिधातुः चयो 
धातवः शुक्रशोणितमल्ञारूपा यस्मिन्निति चिधातु. जीवत्वेन पार्थिवदेहायवच्छिन्न- 
त्वादिति भावः । पुनः कीटयोऽहं रजसो विमानः “रजस्तु उयोत्तिरुदकरोकासग- 
दिनवाचकम्ः इति निघण्डुवचनादिह रजःशब्दो ज्योतिवीचकः । ज्योतिस्तेजः, 
तञ्च वेदाध्ययनजमिहाभिप्रेतं चतोऽयमथः। रजसो ज्यीत्िषः अथाीदटेदाध्ययनजस्य तेजसो 
विमानः वेदाध्ययनादिना विनिमतेयथः । विमिमीते इति विमानः नन्यादितात्कत्तरि 
ल्युट् । तथा अजखः न जसति क्षीयते, इत्यजखः अनुपक्षीणः वेदोक्तकम्मौयुष्ठानकतृतवा- 
दित्यारायः। जसु उपक्षयेः इत्यस्मा्नञपूर्वात् (नमि कम्पि०~› इत्यादिना रप्रत्ययः। तथा 
घम्मेः वेदा्ययनतेजसा दीप्त इत्यर्थ. । “्ु क्षरणदीपएवोः” जिघर्तीति घम्म; ओणादिको 
मप्रत्ययः । किच्च यत ईटशोऽहमभिरस्मि अभिरूपोऽस्मि, अतो धृतं मे मम चष्चु नेत्र 
मस्तीति शेपः । ““आयुवै घृतं तेजो वै घृतमि"त्यादि श्रुतेः घृतेन वधते वी्य॑मित्यादि वच 
नान्तरा घृतभक्षणे शरीरे वीस्याधिक्ये सति तद्वारा चक्षुषि प्रकाशविशेषादिह धृते चक्षुषा 
रोपः कारणे काय्येत्वोपचारादियाशयः। तथा अमतं सुधारूपसिदमन्नं हविः मे मम 
आसन् आस्ये युखेऽस्तु इति रोषः । आसन्नियत्र “प्न? -दइयादिना आस्यरब्दस्य आस- 
नादेशः “सुपां सुटगि्त्यादिना सप्रम्या छुक् च बोद्धव्यः । एवमनेन मन्त्रेण स्वात्मान- 
मभ्निरूपेण ध्यायामीति वाक्याथ: ।९॥ 

, ॐ शुवपतये स्वाहा ॥१०॥ र्युवनपतये स्वाहा ॥११।॥ ॐ भूतानां पतये 
स्वाहा ॥१२॥ ॐ चित्राय नमः ॥१३॥ ॐ चित्रशुप्राय नमः ॥ १४ “सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यो नमः ॥१५॥ 

एषां षण्णां मच्राणां मध्ये जद्यानि त्रिणि यजूषि, तानि च प्रणवादिस्वाहान्तानि, अन्ये च त्रयो मन्ना यथाक्रमं प्रणवादि नमोऽन्ताः बङिषरणे चिनिघुक्ताः्युवपतये इति प्रणवादि 
स्वाहानमोऽन्तेमनमे प्रतिमन्त्रं बटीन्हरेतः"इति काल्यायनवचनात्। तत्र षण्णां मन्राणां 
पजापतिच्छषिः, प्रथमस्य यजुषः दैवी जगतीछन्दः,द्वितीयतृतीययो्यजुषोः प्राजापलया गायत्री- 
छन्दः, शेषाणां तरयाणां वैदिकमन्नामावात्तेषां न छन्द्ःकल्पना । देवता तु सर्वेषां लिन 
केव ब्राह्मा । सुवपत्याद्यख्योऽग्त भौर › स्वाहाङब्दो निपातः स च देवान्प्रति दानवाची 
स्वाहाकार च वषट्कार च देवा उपजीवन्ति इति श्रुतेः । यद्यपि स्वाहाकारेण अभ्नौ एव 

रोमो भवति कचिदप्मु बा न तु भूमावपि, भूमौ तु वत्वेन प्रणवादिनमोऽन्तचतुथ्यन्तै- 
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मेन््रेरेव सर्वेषामपि प्रदानं युक्तं तथापि अम्नेश्रादृविषये स्वाहाकारेणेव प्रदानस्य श्रुतिम्. 
ङताद्धवपव्यादिमन्त्राः प्र णवादिस्वाहाकासान्ताःः चिच्रादिमन्त्ास्तु प्रणवादिनमोऽन्ता एव 
विधातव्या इति “प्रणवादिकैः स्वादानमोऽन्तेमन्त्रःःः इदयस्यामिप्रायं वणयन्त्येके । अपरे तु 
पट्स्वपि मन्त्रेषु प्रणवांदिस्वाहानमो.ऽन्ततां व्यावणयन्ति । तत्पक्षे “ॐ भुवपतये स्वाहा 
नमः"? इत्येवं प्रतिमन्वमेव वाक्यमूह्यमिति । तत्र याज्िकानामन्योन्यमतभेदे रि्टाचार 
एव शरणम् । तत्रापि भ्ुवपतये' इत्यन्न “भूपतये? इत्येवमपि केचित्पठन्ति, भोजनसूत् 
तथेव मन्त्रप्रदशनात् । किन्तु श्रुतिकथानुसारेण ( ̂ुवपतये” इस्येव पाठो युक्तः, संहितायां 
तथेव मन्त्रपारप्रदरानात्। संहितानुकरूखपाठस्य छान्दसस्वाद्धोजनसत्रस्थपारस्य कात्या 
यनकृतत्वात् काव्यायनस्य चाषरयत्वाद्त्रापि शिष्टाचार एव रणम् । अन्यच्च स्पष्टाथम् । 
।॥१०।१९१।१२।१३।१४१५] 

अन्तश्चरसीद्युपस्तरणमन्त्रः स च सन्ध्या प्रकरणे व्यास्यातस्तत्रेवार्य व्याख्या 
द्रष्टव्या | १६ ॥; ~ 

तत्रोपस्तरणे विष्णुमन्त्रमसिभ्यायन्निल्युक्तं कात्यायनेन । अतः स च मन्त्र 
प्रद्य॑ते । तथाहि- 

तदिष्णों € परमं पदटं० सद! परयन्ति सरय-- ।; 

दिवीव चक्षुराततम् ॥ १७ ॥ 

तद्विष्णोरित्यस्य मेधातिथिक्रोपिगोयत्री छन्दो विष्णुद्बतोपस्तरणमन्त्रेण सह पाठे 
विनियोगः (तद्विष्णोः परमं पद् "विष्ण॒मन्त्रममिध्यायन्??इति कात्यायनो क्तेः। अथ मन्त्राथ, 
सूरयः विद्वांसो वेदान्तपारगाः नराः दिवि आकाशे नियवरणे चक्षुरिव आततं व्यापन 
विष्णोः वेवेष्टीति विष्णुः व्यापकः परमेश्वर इत्यथः, तस्य विष्णोः व्यापकस्य प्रसेश्वरस्य 
परमात्मनः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्ये "लयादि वेदान्तप्रतिपाद्यम् अद्धेताख्यं परमम् उत्क्रष्टं 
तुरीयाख्यं तत् पदं खरूपं सदा परयन्ति अवलरोकयन्तीप्यथेः । यद्रा यत् दिवि आकाश्चे 
चष्ुरादि्यमण्डलमाततं विसृतम् अस्मिन्पक्षे इवोऽनथक्ः । चश्चुःरब्देनान्यत्रापि 
आदित्यस्य मण्डलमेबोच्यते । “च्चर्मित्रस्य वरणस्याभनेः ( श्चु° य० वे० अ ७ कण्षटर् )" 
तथा ("तच्च्चुद्बहितम् ( य° य० वे० अ० ३६ क० २४ । ) एवमनेन मन्त्रेण विष्णुम 
मिभ्याय अहमाचामि । स च विष्णुज्ञोनप्रदानेन स्वीयं रूपं दरैयविित्याशंसावाच्यार्थः।। १५ 

ॐ प्राणाय स्वाहा ॥ १८ ॥ ॐ व्यानाय स्वाह्य ॥ १९॥ ॐ अपा- 
नाय स्वाहा ॥ २० ॥ ॐ सप्रानाय स्वाहा ॥२१॥ ॐ उदानाय स्वाहा ॥२२॥ 

प्राणायेत्यादिपच्चानां यजुपां प्रजापतिच्छेषि, प्रथमद्वितीययोदँवीपङ्किशछन्दः 
वृतीयचतुथपच्चमानां यज्चुषां देवीत्िषटष्डन्दः सवेर्षां लि्गोक्त देवता प्राणाभिहोतरे 
( पच्चग्रासे ) विनियोगः, “युखे पञ्नाहुतीजहो ति प्राणाय स्वाहादिपच्नमन्त्रःः इति कात्या- 
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यनवचनात् । अथ मन्त्रार्थः ) योऽयं वैश्वानर आत्मा यस्य वेश्वानरस्यात्मनो हदयमेवा- 
यतनं स्थण्डि छोमन्येव वर्हीपि स एव हि प्राणः प्रथग्ब्मीऽऽस्मा अभिरिवैकोऽपि सन् 
हृदयाचायतनमेदेन प्राणादिनान्ना पञ्चधा विभक्तः सवप्राणिनां हृदयेषु अवतिष्ठते । यथेकोऽ- 
मनिः आहषनीयगारहपदयदक्षिणामिसभ्यावसथ्यायतनभेदेन तत्तन्नाम्ना पञ्चधा भुवि प्रतीयते 
तथायमपि हृद्ुदनाभिकण्ठसवंशचरीरस्थानभेदाश्रयत्वेन प्राणादिनाश्ना पञ्चधा विभक्तोऽलि । 
तन्तपट्यथमेवाऽऽस्मनि वैश्वानरे जाठराघ्नो प्राणाय स्वाहादि पच्चमन्त्रेः पञ्चाहुती जहयेमीत्यथंः। 
तदुक्तं शरुत्या “तस्य हवा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूधव सुतेजाश्चकर्विश्वरूपः प्राणः प्रथ- 
ग्बत्मीऽऽत्मा सन्देहो बहुरो बस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादावुर एव वेदिर्छोमानि बर्हि 
हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहाय्यंपचन आस्यमाहवनीयः ( छ्ा० जा० ५। १८1): इति । 
तत्र « ॐ प्राणाय स्वाहा? इति प्रथमाहुतिमन््रः; प्राणः प्राणवायु" स च हृद्यवस्थितः यद्ारा 
श्रासनिःासवेष्ठां करोमि यस्मिन् हि प्राणे हद्यवस्थिते सति अहं जीवामि तस्मे प्राणाय 
हृयवस्थिताय वैश्वानरात्मने वायवे स्वाहा स्वाहाशब्दोऽव्ययम् । अतः “अव्ययादाप्सुप.” 
इति सुखोपः । स च देवतोदेश्कत्यागे वत्तेते, “तस्या द्रौ स्तनो देवाऽउपजीवन्ति खाहाकारं 
च वषट॒कारं च"इति श्रतेः । हानं हा सुष्टु आहा साहा सुपरियाग एतदन्नरूपं हविः 
सुहतमस्ित्यर्थः । प्राणस्य बाय्वात्मकत्वेन दे वताकत्वादिह तदर्थं स्वाहाकारेण स्वजाटसाभ्रौ 
जुहोमीत्यथ. । अनया चाहृ्या प्राणस्तृप्यति, ठृप्रे च प्राणे चश्चु्वप्यति, चक्षपि च तपरे आदि. 
वयस्तृप्यति, तथा आदिष्ये त्रे यौस्ृप्यति, दिवि च तृप्रायां यकविञ्च चौश्चादित्यश्चाधितिष्ठत 
स्त्तप्यति तस्मिश्च तृप्रे सति तदु अहं मोक्ता देवदत्तादिरपि प्रजया पञ्चभिर न्नायेन तेजसा 
ब्रहमवचेसेन च तप्तः स्यामित्यभिप्रायेण प्राणाभिहोत्रेऽनेन मन्त्रेण स्वजाठराप्नौ जहोमि। 
तेस्मात्तदुक्तयावदुक्तसमस्तफलं ममाप्यस्त्वनेन प्राणाग्निहोत्रेणेव्यारंसावाक््याथः } वेदेऽपि 
प्राणाग्निहोत्रं प्रकृत्य प्रथमाहुतिफङ्मभिदहितं, तदुक्त श्रुत्या ^तद्यद्धक्तं प्रथममागच्छेन्तद्धो- 
मीयठे° स यां प्रथमामाहूति जुहुयात्तां जुहुयास्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 

राणे तृप्यति चश्ुसतप्यति चक्षुषि तप्यति आदित्यस्तप्यत्यादिव्ये दृप्यति दयौसतप्यति 
दिवि कृप्यन्त्यां यक्किञ्च दोश्वादिव्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति; तस्यातुतप्नि दृप्यति प्रजया पञ्चु- 
मिरजनाद्येन तेजसा ब्द्यवचंसेनेति ।॥ ८ २ छं० ब्रा १९ ) "इति ॥ 

अथ द्वितीयाहुतिमन्त्रः ॐ व्यानाय स्वाहाः इति ॥ 

अस्याथस्तवेवम् । व्यानः व्यानवायुः स च सर्वशरीरगः यङ्क।राऽदहं सवेशारीरसश्चातं 
कोमि 1 यस्मिन् हि व्याने सवशरीरत्वावच्छिन्नव्यवस्थिते सति अङ्खभ्रतयद्धसन्दनेन देवद. 
तोऽयं जीवतीति ज्ञानं सवस्य भवति । एवं शरीरेऽस्मिन् यस्मिन् व्यानवायोन्यवस्थिते सति 
तस्सच्वारनटाराऽहं स्वाङ्गश्त्यङ्गेः तत्तत्कम्मीणि करोमि तस्मे व्यानाय सर्वश्चरीरत्वावच्छिन्न- 
ग्यवस्थिताय वेद्वानरास्मने वायवे स्वाहा तदथंमिदमन्नं स्वाहाकारेण सखजाठराप्नौ जुहोमि 
तच्चैतदधविःसुहतमस्ित्यथः । अनया च द्वितीयाहृष्या व्यानस्ृष्यति, व्याने च तृप्यति सति 
रोर तप्यति, श्रोत्रे च तृष्यति सति चन्द्रमास्तप्यति, चन्द्रमसि च तृप्यति सति दिश्च- 
यन्त, दशच छचन्तीषु च यलिच्च दिशन्द्रमाश्चाधि तिष्ठन्ति नतग्यति, तस्मिश्च वृष्यति सति 
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तदनु भोक्ताऽहं देवदन्तादिरपि प्रजया पञ्चभिः अन्नाघेन तेजसा ब्रह्मवचेसेन च तप्तः स्यामि. 
व्यभिप्रायेण प्राणाग्निहोत्रेऽनेन मन्त्रेण स्वजाटराग्नो जुद्येभि तस्मात्तदु्तयावदुक्तसमस्तफरं 
ममाप्यस्त्विव्यनेन श्राणाग्निदत्रेणेत्याशंसावाक्याथः। तथा च श्रुति. अथ यां द्वितीयां जुहुया- 
ततां जुहुयाद्व्यानाय स्वाति व्यानस्तरप्यति | १॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे प्यति 
चन्द्रमास्रप्यति चन्द्रमसि वृष्यति दिरास्तप्यन्ति दिषु वृ्यन्तीषु यक्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधि- 
तिष्ठन्ति तततप्यति तस्यानु तृप्यति प्रजया पञ्यमिरन्नायेन तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ॥ २ ॥ 
( छां० ५।२० । ) इति ॥ 

अथ तृतीयाहुतिमन्त्र : ॥ ~ अपानाय स्वाहा" इति ॥ 

अस्यार्थ यथा; अपानः अपानवायुः स च गुदाधिष्ठित एव “हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो 
नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेरो स्यान्यान सवंदारीरगः' इत्यमर सिद्यक्तेः। यद्पानवायु- 
दार मम गुदतः पुरीपोत्सर्गो मवति यस्मिश्चापाने गुदान्िःसखते सति मम जठरवैक्रत्य- 
मुपशाम्यति तादसोपकारकत्र तस्मे अपानाय गुदाध्यवच्छिन्नव्यषस्थिताय वैश्वानरातमने 
वायवे स्वाहा तदथेमिदमन्नं स्वाहाकारेण स्वजाठटर भ्रौ जुहो मि । तदेतद्धविस्तद्थं सुहुतमस्त्व. 
त्यथः । अनया च ठतीयाऽऽहुत्या अपानस्टृप्यति अपाने च दृप्यति सति वाक् वृष्यति, वाचि च 
वृप्यन्त्याम्चिस्त्रप्यति, अग्नो च तृप्यति सति प्रथिवी दरप्यति, प्रिथिव्यां हि वृष्यन्त्यां यत्किञ्च 
प्रथिवी चासिश्चाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति तस्यानुवृष्िमेव अहमन्नभोक्ता देवद्त्तादिरपि प्रजया 
पड्भिः अन्नायेन तेजसा बह्मवचंसेन च वप्त: स्यामित्यभिप्रयेण प्राणाभिहत्रेऽनेन मन्त्रेण 
स्रजाटसग्नो जुहोमि तस्मात्तदुक्तयावदुत्तसमस्तफरं मम भवत्वनेन प्राणागिनिहोत्रेणेत्या- 
रांसावाक्या्थः । “अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तरप्यति | १॥ 

अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति, वाचि कृष्यन्त्यामग्निस्टरप्यति, अग्नौ तृप्यति प्रथिवी 
तृप्यति, प्रथिव्यां तृष्यन्त्यां यक्किच्व एथिवी चाग्निश्चाधिति्ठतस्तततप्यति, तध्याुचपति 
तृप्यति प्रजया पञ्चुभिरन्नायेन तेजसा ब्रह्मचंसेनेति ( २।छा०।५।२१॥ ) इतिश्वतेः ॥ 

अथ तुरीयाहुतिमन्तरः ॥ “ऽ समानाय स्वाहाः इति ॥ 

अथ मन्त्राथेः ॥ समानः समानवायुः स च नाभिमण्डलस्थः। यस्मिन्हि समाननाश्चि 
वायौ नासिमण्डलस्ये सति तद्धारा समिन्धितो जाठराभिर्जटरस्थमशितपदाथं जारयति । 
यत्समानवायुद्रारा मुक्तपदाथं जारयित्वा सखमनुभवामि तस्मै तादशोषकारकने नाभि- 
मण्डराध्यवच्छन्नव्यवस्थिताय वेश्वानरास्मने वायवे स्वाहा तदर्थमिदमन्नं स्वाहाकारेण 
स्वजाटसाग्नौ जुहोमि तदेतद्धविः सुहृतमस्वियथेः । अनया च तुरीथाऽऽहव्या समानस्तरप्य- 
ति, समाने च तृप्यति सति मनस्रप्यति, मनसि तृप्यति सति पलनेन्यस्तृप्यति, पञ्जैन्ये च 
तृप्यति सति विदयुततप्यति, विद्युति दृष्यन््यां यत्किञ्च विद्युच्च पञ्जन्यश्चाधितिषठतस्तत्तप्यति, 
तदनु अहं भोक्ता देवदत्तादिरपि प्रजया पञ्चभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्ह्मवच॑सेन च कृपः 
स्यामियभिप्रायेण प्राणािहोत्रेऽनेन मन्त्रेण रवजाठरागनौ जुहोमि तस्मात्तदुक्तयावदुक्तसम. 



१९.८ मन्नाथचन्द्रोदयः । 

स्तफटं मम भवत्वनेन प्राणाग्निहोत्रेणेलयाशंसावाकष्याथेः ।। तथा च श्रुतिः “अथ यां चतुर्थी. 

जुहुयात्तां जुहुयास्समानाय स्वाहेति समानसदप्यति ॥१।। स माने तृप्यति मनस्तृप्यति, मन- 

सि तृष्यति पञ्जंन्यस्ठष्यति पञ्जंन्ये दृप्यति विचुत्तुप्यतिः विद्युति तप्यन्यां यक्किञ्च विद्युच्च 
पर्लन्यश्चाधितिषठतस्तत्तष्यति, तस्यातुदप्नि दष्यति प्रजया पञ्चभिरन्नाधेन तेजसा त्रह्मवचसे- 
नेति ( २।छा०५।२२ ) इति ॥ 

अथ पञ्चमाऽऽहूतिमन्रः ॥ ॐ उदानाय स्वाहाः इति । 

स्य चार्थं विघ्रृणोमि तथाहि उदानः उदानवायुः स च कण्ठाधिष्ठितः यद्भाराऽह 
भक्षितमस्नपानादिकं गिरामि जुम्भणादिकं च करोमि; यस्मिश्च उदाने कण्ठावरिथिते सति 
गन्यापारः शब्दोच्वारणादिकञ्च सम्पद्यते ताटशोपकारत्रे कण्ठाध्यवच्छिन्नव्यवस्थिताय 

बश्वानरात्मने वायवे स्वाहा तदथेमिदमन्नं स्वाहाकारेण स्वजाठराम्रो जुहोमि तदेतद्धवि 
सुहृतमस्वित्यर्थः । अनया पच्चमाऽऽहुया उदानस्दृष्यतिः उदाने च तप्यति सति त्वक् 
तृप्यति, त्वचि ठष्यन्दयां वायुस्तरप्यति, वायो च तृष्यति सति आकशस्तरप्यति, आकाशे च 
तप्यति सति यक्किच्च वायुराकाशश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति; तदनु अहमन्नभोक्ता देवदत्तादि- 

रपि प्रजया प्ुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचंसेन च तत्रः स्यामियभिप्रायेण प्राणाग्नि- 
होतरेऽनेन मन्त्रेण स्वजाटराग्नौ जदयोमि तस्मात् तटुक्तयावदुक्तसमस्तफर मम भवत्वनेन 
प्राणाग्निहोत्रेगेयाश्ं सावाक्याथः । तथा च श्रुतिः “अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुया 
ददानाय सखदव्युदानस्प्यति ।1१। उदाने तप्यति खक्दृप्यति, खचि कृष्यन्दयां वायुस्ठप्यति 
वायौ दृष्यत्याकारस्तरप्यति, आकाशे तृप्यति यकिञ्च वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तन्तप्यति; 
तस्यानुतृपि दृप्यति प्रजया पञ्ुभिरन्नाच्ेन तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ।२। (छा० ५।२३) इति ॥ 
१८।।१९।२०।।२९।।९२॥ 

मद्धुक्तोच्छि्शेषं ये शञ्खते पितरोऽधमाः । 

तेषामन्नं मया द्तपक्तय्यगुपतिष्टु ॥ २३ ॥ 

प्राणाय स्वाहेत्यादिपश्चमन्त्रेः पञ्चपरासान् प्राणाग्निहोत्रविधिना दरप्वा यथारुचि 
भुक्वा मुक्तशेषमन्नमादायानेन मन्त्रेण पितृतीर्थंन दयात्, “यथारुचि मुक्त्वा मुक्तरोषमन्न- 
मादाय मुक्तोच्छिष्टशेषमिति पितरतीथंन दत्वेति कालयायनोक्तेः। मन्त्रोऽयं सोत्र इत्येके; 
पोराणिक इलयपरे । मन्त्रस्याख प्रनापतिक्ेषिरनुष्टुष्डन्दो डिड्ञोक्ता देवता भुक्तोच्छिष्टरोषः 
प्रदाने विनियोगः । “भुक्तशेपमन्नमादाय मुक्तो° पितृतीर्थेन दत्वेति कात्यायनबचनात् 
स्पष्टोऽथेः ॥२३॥ 

3 अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २४॥ 

सोत्रोऽयं मन्त्रः । मन्त्रेऽस्मिन् प्रणवस्वाहाकारयोर्भनसैवोचारणं विधेयं तदानी- 
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मुच््छिष्टमुखत्वात्तदु्चारणे वेदाक्षरतेनानधिकारात् ॥ अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छोषिरेकपद् 
विराटृछन्दो लिङ्गोक्ता देवता उदकपानेन भुक्ताऽपिधाने विनियोगः; “अगरृताऽपिधानमसि- 
स्वाहिति हस्तगरहीतानामपामर्धं पीते”ति कायायनोक्तेः । एतस्य ऋष्यादिकमपि मनसैव 
स्मत्तेव्यं तदानीमुच्छिष्टमुखत्वादिति भावः । मन्त्राथस्त्वेवं तथाहि “पयः कीराटममृतं 
जीवनं भुवनं वनमि'व्यमरसिहोक्तेः इहाम्रतशब्दो जङवाची ततोऽयमथेः । हे अमृत ! 
“तद्ह्य ता आपः"इति श्रुतेजंरष्य ब्रह्यत्वावगतेनब्रह्त्वेनाविनदइवरत्वात् हे अविनश्वर ! 
जह्यरूपजद, तम् अपिधानमसि आच्छादनमसि “अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि 
चे" लयमरसिहोक्तेः । अयञ्च तव स्वभाव एव । अतस्त्वं मया मुक्तस्यान्स्याच्छादनं भवेया- 

रंसावाक्याथंः। एतस्मादेव कारणात् स्वाहा स्वाहाकारेण स्वां पिवामीति वाक्यशेषः ।२४॥ 

रौरवे पूयनिलये पद्याबदनिगासिनाम् ॥ 
अथिना९सवंभूतानामक्षय्यघ्ुपतिष्ठत = ॥ २५॥ ` 

अयमपि सौत्रो सन्त्र इत्येके, पौराणिक इदयपरे, ““अनुरवारस्य 2० छन्दसि शषसह- 
रेफेषुःइति कालयायनीयसवानुक्रमसूत्रेण यद्यपि ठेकारादेशश्च छन्दस्येव विदहितस्तथापि 
““अर्थिनाटे°सवेभूतानामित्यत्र छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तीति वचनात्सकारपरत्वेऽनुसवारस्य 
ठेकारादेश्चो बोध्यः । मन्त्रस्यास्य प्रजापतिक्रोषिरवुषुप्छन्दो खिज्ञोक्त देवता भूमो पीता- 
पोदकरक्षेपणे विनियोगः, ^पीत्वाऽधं भूमौ क्ठिपेत्''इति कालायनोक्तेः ।। स्पषटोऽथेः ।२५॥। 

उ-० अङुषटुमात्र; पुरषो अङ्गष्श्च समाश्रितः | 

ईशः स्वस्य जगतः भ्रयः प्रीणातु विश्वश्रुक् ॥ २६॥ 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिचछषिरनषटप्छन्दः परमात्मा देवता दक्षिणपादाङ्षठोपय्युदकसेचने 

विनियोगः,“अचान्तो दक्षिणपादाङ्क्ठे पाणि निःखावयेतत्"'इति कात्यायनोक्तेः। अथ मन्त्राथः। 
पूय्यतेऽष्टाभिर्धातुभिरिति पूः शरीरं तत्र पुरि देहे शेते साक्षिचैतन्यरूपेण इति पुरुषः परमातमा 
उच्यते, ““अङ्गुछठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सननिविष्टः"'इति कृष्णयजरचेदीयकट- 
्रतेः। स ईशः परमात्मा पुरुषः प्रीणातु प्रीतो मवतु अनेन हस्तनिःखावजकेनेति रोषः । 
कीट इत्यपे्षायासुच्यते 1 अब्गुष्ठमा्रः अङ्ुषठपरमाणः आत्मनः सूकष्मामिप्रायेणेल्थः । 
तथा अङ्घष्ठच्च समाश्रितः ( चकारोऽप्यथं ) शिरप्रश्रतीन् अवयवान् समाधिव्य विशेषतश्च 
अङ्खुष्ठमपि समाश्रितः । एतेन सकरुदेहव्यापकस्वे सलयपि अङ्घषठाश्रयत्वस्याधिक्यं द्योत्यते । 
पुनश्च कीदशः प्रथः प्रभवतीति प्रयु: ईश्वरः देदस्येति रोष. । आत्माधिष्ठित एव देहः 
सवेका्य्यघु यतः प्रवत्तंत इतिभावः । तथा सवस्य जगतः ईशः ईरवरः “यदिदं किञ्च तत्छष्टा 
तदेवानुप्राविशादि?ति श्रुतेः । सवेस्यास्य जगत आत्मविकारित्वादिति भावः ! (तस्माद्राऽऽ- 
त्मनऽआकराशः सम्भूतः, जकाशाद्रायुः, वायोरभिः, अग्नेरापः, अद्यः प्रथिवी, ततो वा इमानि 
भूतानि जायन्तेःइति श्रुतेः । पुनः कीट. विश्वभुक् विश्वं जगदिदं भुङ्केकम्म॑फलेन 
इति विश्वुक् जीवरूपः। यद्वा विच्चं सवे भोग्यपदाथं सङ्क इति विश्वसृक् पष्चेऽस्मिन्नपि 



थचन्द्रौ 

१ सन्राथचन्द्रौदयः | 

जीवरूप एव । यद्रा विश्वं सवं जगतत मुङ्के महाकाररूपेण सहाप्रखये आत्मनि संहरते इति 
विश्वभुक् संहारकरतेतयथः । यद्रा विश्वं मुनक्ति पालयतीति विश्वभुक् जगतः पाटनकन्तेत्यथेः। 
य शशयः परमात्मा पुरुप' इमं देहमभिव्याप्य विरेषतोऽङ्गष्ठमपि समाधितः । अतोऽङ्ुषठ 

हस्तनिःलावजलं प्रक्षिपामि स चानेन हस्तनिःखावजलेन् प्रभुः प्रीणातु इत्याशंसावा- 
क्याथे; ।॥ २६ ॥ 

शातः पीता वत युयमा॑पोऽभस्पाकृमृन्तरुदरे सुशेवा८। 
ताऽयुसभ्य॑पयक्ष्माऽज॑नमीवाऽअनांगसःं स्वदन्तुदेवीरश्ताऽऋताधर--- । २७) 

अस्य मन्त्रस्य प्रजापति्पिजगतीछन्द आपो देवता नाभ्यभिमन्त्रणे विनियोगः, 
'्ात्रा.पीता इति नाभिमभिमन््रयतेः इति कात्यायनोक्तेः। मोजने या आपः पीतास्ता 
आपो नामौ स्थिता व्तेन्ते । ता अपः प्रति इदानीमुच्यते । तत्र तदानीमच्छिष्टमुखत्वादेद्- 
मन्तरोचारणेऽनधिकारान्मनसैव मन्ोचारणङ्कत्तेव्यमिव्यूह्यम् । अथ मन्त्राथेः । हे आपः ! यूयं 
मया पीताः सत्यः खात्राः क्षिप्रपरिणामा सीघ्रं जीणो मवत, “्ाच्रमिति श्षिप्रनामाऽऽद् अतनं 
भवति (नि ० ५।३) इति यस्कोक्ते' । किच हे आपः, यूयम् अस्माकमपः पीततबतामन्तर- 
द्रे जर्पाकस्थाने सुशेवाः सोभनसुखा भवतेत्यनुषद्खः । युष्टुशेवं याभ्यस्ताः सुशेवाः “शेव- 
मिति सुखनामे"ति निघण्टुः । किच्च हे आपः, तास्तथाविधा भवत्यः अस्मभ्यम् अस्मदुपका- 
राथ स्वदन्तु अस्मद्ुक्तमन्नमितिरोषः। अस्माभियदन्नादिकं भुक्तं तदा्वादयन्त्वि्यथेः। किंभूता 
भवत्य इव्यपेक्षायामुच्यते। अयक्ष्मा; यक्ष्मा प्रबर्योगः क्षयरोगः “थाइसिसः"इति भाषायां 
प्रसिद्धः| नासि यक्ष्मा याभ्यः पीताभ्यः सकारात् ता अयक्ष्माः यासामपां पाने करते यक्ष्मा न 
भवति प्रदयुत स्थितोऽपि यक्ष्मा विनश्यतीतिभावः, एवम्भूता भवस्य इत्यर्थः । तथा अनमीवाः 
अमीवा सामान्यव्याधिः नास्ति अमीवा याभ्यः सकाशात् ता अनमीवाः सामान्यव्याधिनिव- 
र्तिका अपीत्यथः। तथा अनागसः आगोऽपराधः नासि आगः याभ्यस्ता अनागसः अपराधहा. 
रिण इत्यथः । तथा ऋतावृधः (“तमिति यज्ञानामः” ऋतं यज्ञं वद्धेयन्तीति ऋतघ्रधः इति 
प्राप्रे तस्य संहितायां दीघेः “अन्येषामपि ददयते" इति पाणिनिवचनात्। यज्ञवद्धिकारिण्य 
इलयथः । तथा देवीः दीव्यन्तीति देव्यः इति प्रापे “वा छन्दसि? इति पूवंसवणेदी्ं देवी- 
रिति देवीः देन्यः योतमानाः। तथा अग्रता: नासति मरतं मरणं याभ्यः सकारात् ताः अमृताः 
मरणनिवरिका इत्यथः । एवम्भूता भवत्यः स्वदन्त्वित्यथेः । यद्वा ता इति द्ितीया बहुवचनं 
तेनायमथेः । अमृताः अमरणधर्मिणो देवाः पूर्वोक्ताः प्राणादयो वागाद्यधिष्ठातारः ता अपः 
स्वदन्तु ( णिरोपश्छान्दसः । ) आस्वादयन्तु 1 ताः कौटशीः असमभ्यमयद्ष्माः । अस्मभ्यम- 
स्माकं वा यक्ष्मनारिनीः । रोषं पूर्ववत् ।। २७ ॥ 

अगस्स्यं वेनतेयं च शनिं च वडवानङम् । 
आहारपरिणापाथं स्वरणीयं च पश्चमम् ॥ २८ ॥ 

सोत्रोऽयं मन्त्र इत्ये, पौराणिक इयपरे । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिचछपिरतुषटप्डन्दो- 



मन्राथचन्द्रोदयः । २०९ 

लिङ्गोक्ता देवता भोजनान्ते उदराभिमशने विनियोगः; “अगस्त्यं -पञ्चममिव्युदरमारभ्ये"ति 
कात्यायनोक्तः । सपष्टोऽथंः | २८ | 

दाय्यातिं च खकन्यां च च्यवनं शक्रमश्िनौ । 
भोजनान्ते स्मरेन्नित्यं तस्य॒ चश्ने हीयते ।॥ २९ ॥ 

सोत्रोऽयं मन्त्र इत्येके, पौयणिक इत्यपरे | अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिरनष्टष्छन्दो 
लिङ्गोक्ता देवता भोजनान्ते शाय्यीत्यादिक्मरणे विनियोगः ““श्ाय्यौति च० दीयतेःः इति 
स्मृत्वा मुखशयुद्धि इय्यादितिकायायनोक्तः । सष्रोऽथंः ॥ २९॥ 

इति भरीदामोदरयाम॑क्रते मन्राथचन्द्रोदयनान्नि वेदमन्त्रभष्ये 

एकादरोऽयं भोजनपरिच्छेद. समाप्त ॥ 

॥ इति भोजनमन्त्रव्यास्या ॥ 



२०२ मन्नाथंचन्द्रोदयः । 

॥ अथ द्रादश्चपरिच्छेदः प्रारम्यते ॥ 
॥ ततर शयनमन्ो यथा ॥ 

चित्रीवसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ १॥ 

& मन्त्रब्याख्या & 

{चिन्रावसोः इति रात्रिदेवत्यं यज्कषिदष्ं रातरिप्राथेनायां विनियुक्तं ५रात्रिबे चित्ना- 
चुस्तामिह प्रार्थयते इति सम्परदायविदामुक्तेः । अथ मन्तराथेः । “रात्रिवं चित्रावसुः सा 
हीय, सङ्गहेव चिच्राणि वसति"'इति श्रुतेश्ित्रावसुशब्देन सत्रिरुच्यते । ताँ प्रति ब्रूते शयन- 

कन्त । हे चित्रावसो । चित्राणि विविधानि चन्द्रनक्षत्रान्धकाररूपाणि व्षन्ति यस्यां रात्रो 

सा चित्नावसुस्तत्षंुद्धौ हे चित्रावसो ! हे रात्रे! त्वस्रसादादहं स्वसित क्षमं यथा स्यात्तथा ते 
तव पारं समापिप् अक्ञीय व्याप्रवानीत्यथेः। अश्नोतेः “बहुं छन्दसि? इति शापो ठकि 
छिडयत्तमेकवचने रूपं बोध्यम् । रात्रो मनुष्येषु युप्तेषु चौराः गृहे प्रविरान्ति तदानीं खयनाव- 

स्था्या शरीरे इन्दरियगणव्यापारदीनते सति तस्मिन्नवसरे मम पुनजागरतियंथाभवेत्तथा भव- 

त्या राच्या अर्थाद्राञ्यधि्ठाददेवतया कत्तेव्यमित्यभिप्रायेण भवतीं प्राथये इत्यायः ॥ १॥ 

ॐ अग्नेतव स्॒ग्रहि व्वयह सुमन्दिषीमहि। 
रक्षाणो ऽअग्रयुच्छन्धरबुधे न९ पुनस्कृधि ॥२॥ 

अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छेषिरनुष्टृष्डन्दोऽभ्निदवता शायने विनियोग ; “अग्नेत्वमि 
त्युक्त्वा स्वपितीति काव्यायनोक्तः । अथ मन्त्राथंः । हे अग्ने ! त्वं सुजागृहि सुष्टु निद्रा 
रहितो भव । वयं सदारापयाः सुमन्दिषीमहि साघु स्वप्स्यामः । “मदि स्तुतिमोदमद- 
सवप्रकान्तिगतिषु"” इत्युक्तं तदत्र स्वप्राथे. । आशीिंड युत्तमवहुवचने रूपं बोध्यम् । किच्च हे 
अग्ते ! नः अस्मान् रक्च पाहि कि कुवन् अप्रयुच्छन् “यच्छ प्रमादे"? प्रमादोऽनवधानतेत्य- 
मरसिहोक्तेः प्रमादोऽनवधानता तदत्र अप्रमाद्यन् प्रमादमङ्कवंन्नियथेः । अतिसावधानत- 
याऽस्मानभिरक्षेयारयः । “ब्यचोऽतस्तिङःः इति संहितायां दीघेः । ^नश्चधातुस्थोरुषुभ्य.' 
इति नस्य णत्वम् । नोऽअभ्रय॒च्छननित्यत्र “एङः पदान्तादति इति पूवेहूपे प्राप्ते “मरक 
त्यान्तःपादम्यपरे" इति प्रकृतिभावः । अधाकारचिहन्तु योः स्वरयोमध्ये संध्यभाव- 
संसूचनाथंमिति साग्प्रदायिकाः । किच्च हे अगते ! नोऽस्मान् पुनः प्रबुधे प्रबोधाय कधि 
छर प्रबोधनं प्रुत् तस्ये प्रबुषे संज्ञाये पुन्जागरणायेत्यथः । प्रबुधे इत्यत्र सम्पदादित्वाद्धावे 
किप्रत्ययो बोध्यः । शयनसमयेऽग्निप्राथनं रक्षसामपहत्यथेमेव । तदुक्तं तित्तिरिणा ८अगिनि 
मेवाधिपं कृत्वा स्वपिति रक्षसामपहत्यै? इति । एवमनेन मन्त्ेणागनिं सम्प्राश्य ये रेरन्ते 
नहि तेषां रक्चसादिभयं कदाचिदपि सम्भवतीति वाक्याथः | २॥ 

इति श्रीदामोदरशर्मकरते मन्त्रार्थचन्दरोदयनाम्नि वेदमन्त्रभाष्ये 
दादसोऽयं रायनपरिच्छेद समाप्तः! 

इति शयनमन्त्रम्थास्या । 
वि 



मन्राथेचन्द्रोदयः । २०३ 

॥ जथ तयोदद्रपारच्छेदः प्रारभ्यते ॥ 
>€ < €< 

॥ तत्रादो मेधाप्रा्तिमन््राः ॥ 

सद॑सुरप्पतिमद्ुतम्पियमिनद्रस्य॒ काम्म्यम् । 
सूनिम्पेधामयासिषु स्वाह ॥ १॥ 

स्वयम्भूव्रहमदृष्टा गायत्री खिन्ञोक्तंदेवत्या मेध प्राप्त्यथं जपे विनियुक्ता ऋगियम् । 
ईटरामग्नि सनि द्रन्यदानं मेधां बुद्धि च अयासिपं याचे द्विकमेकोऽयं धातुः दुद्याच्पच्द- 
ण्डरुषीत्यादिवचनादकथितंचेतिपाणिनीयसून्रेणाग्निशब्दे द्वितीयाः, अन्यत्र तु “कम्मेणि 
द्वितीयाः? इत्यनेन कम्मंणि द्वितीया (बलि याचते वदुधामिःतिवदिहाप्यनुसन्धेयम् । अग्ने 
सकाशाद सनि द्रव्यदानं मेधां बुद्धिं च अयासिषं याचे इत्यथः । कीटदामग्निमित्यपेक्षा- 
याच्यते । सदसः यज्ञगृहस्य पति पारकं सीदन्त्युपविशन्ति कर्माणि कलुमृत्विजोऽस्मि- 
निति सद. तच्च सोमयज्ञ प्रसिद्धं सदोनामकं ( मण्डपास्यं ) यज्ञगृहमिव्यथंः, सद इति गृह- 
मात्रस्योपलक्षकम् (अग्ने गृहपतेः इत्यादिगृहमात्रषाङ्कववप्रतिपादकश्ुतिवरात् अतोऽग्ने- , 
गाहपलयगृह्यादि नामाऽपि सङ्गच्छते । नद्यग्नि विना किमपि श्रोतं स्मात्तं वा कम्मं भवितु 
महति । ोकेऽपीह दस्यते यदग्नि विना किमपि गृहकाय्यं दिवा नक्तं वान सिद्धयति। 
अतो गृहमाच्रस्य संरक्षुकमित्यमिप्रायः। तथा अद्भूतमःयंजनकमित्यथः। न दयता खी शक्ति 
रन्यस्य कस्यचिट्रत्तते यदुत्पन्नमात्रःसननेव तादृशो महान् भवेन्महत्तरकाय्यमपि ऊुय्योद तोऽ- 
चिन्यश्चक्तिमित्यभिप्रायः । तथा इन्द्रस्य प्रियं मित्रम् इन्द्रस्येति पदमन्यदे वतानामप्युपरक्षुकं 
तन्मुखेनेव सवेदेवतानां हवि्भाक्त्वात् सवदेवतानां सुह्तमिव्यभिप्रायः । तथा कास्यं 
कमनीयं घनमेधार्थिभिः प्राथेनीयमिर्यभिप्रायः। ईदरमग्नि सनि मेधां च अयासिषम् 
इटरादग्नेः सकशाद्रव्यदानं बुद्धि च याचे, अग्निमद्य धनं विद्यां च दृदावित्यारंसावा- 
क्याथेः । अयासिपमिति द्टुयाच यान्चायाम्? ( भ्बा० उ० प० ) इद्यस्य दुङ़ परस्मैपदे 
उत्तमपुरुपकवचने रूपम् । अत्र स्वगामिनि क्ियाफठे आत्मनेपदं भवितव्यं तत्र सुप्निडडप- 
म्रहेति कारिकया व्यत्ययेन परस्मैपदं सञ्जातं ““्यत्ययो बहुं, बहूं छन्दसी" ति पाणिनि 
वचनात् । टुडलकारश्चान्र छडथंऽवगन्तव्यः ! “छन्द्सि छड़डिटः इति पाणिन्युक्तेः । 
स्वाहेति ग्यक्षरं यजुस्तच्चाभिममन्तर व्याख्यास्यते । तत्रेव तस्याथों द्रष्टव्यः ॥ १॥ 

याम्मेधान्देवगुणाः पितस्थोपासते | 

तया माम॒च मप्रयाग्ने मेधाविनङ्कर् स्वाहां ॥ २॥ 

स्वयम्भूनद्यदृष्ठा एकाधिकानुष्टुप् लिद्ोक्तदेवत्या मेधाप्राप्यथंहोमे जपे च विनियुक्ता 



२० मचार्थचन्द्रौदयः । 

ऋगियम्। अमेः सकासादनयच्ची मेधां याचते साधकः, तथा हि हे अभेः तया मेधया बुद्खया 
अय मां मेधाविनं बुद्धियुक्त कुर स्वाहा तस्मै तथाविधोपकारकाय तुभ्यं सुहूतमस्तु महत्तमेतद्ध- 
विरिति शेषः; त्वदथं मदत्तमेतद्धवि' सुपरित्यक्तमस्विति भावः, इति तु होम पक्षे, जपपक्षे तु 
“तस्या दवौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति रवाहाकारं च वपद्कार्ेति श्रतेः स्वाहाशब्दस्य व्यागा- 
थत्वान्मदीयस्तुतिरूपं शब्दजातं स्वदथं सुह्ृतमस्तु सुपरिव्यत्तमस्िर्यथः । मेधाविनमित्यत् 
८अस्मायामेधाखजो विनिः? इति पाणिनीयसूतरेण विनिप्रस्ययो बोच्चः। तया कया मेधयेत्यपे- 
्षायामुच्यते, थां मेधां बुद्धि देवगणाः द्रेबसमूहाः पितरः पिरगणाश्च उपासते पूजयन्ति तया 
देवपित्नमान्यथा बुद्धया मां मेधाविनं कुरु दे वपिव्रसम्मान्या बुद्धिरस्माकमस्त्विति भावः।२॥ 

४ म, | ५ 1 ¢ 

मधम्म व्वरुणो ददातु मधापग्व्िः प्रजापति । 
४ | { =, 1 षर 

मेधामिन््रध व्वा मधान्धाता ददातु मृ स्वाहा ॥ ३॥ 
स्वयम्भूव्रहमृष्टा एकाधिका युषटुप् लिद्धोक्तदेवया मेधाप्राष्यथं ह्येमे जपे च विनियुक्ता 

ऋमगियम् । वरणः यादसां पतिः (प्रचेता वरुणः पादी यादसां पतिरप्पतिरिस्यमरसिदोक्तेः । 
स प्रङृष्टचेतनावान् वरणो मे मद्यं मेधां बुद्धि ददातु । तथा अनिः प्रजापतिश्च मे मद्यं मेधां 
बुद्धि ददातु । तथा इन्द्रः वायुश्च मे मद्यं मेधां बुद्धि ददातु । तथा धाताऽब्जयोनिन्रेद्यापि 
मे मद्यं मेधां बुद्धि ददातु स्वाहा तथाविधोपकारकेभ्यो वरुणा दिभ्यो देवेभ्यः स्वाहा महत्तमेत- 
द्वविः सहूुतमस्िव्यथेः । जपपक्षे तु मदीयप्राथनारूपं तद्वाक्यमेव सुहुतमस्तु मया सुपरित्य- 
त्तमस्वित्यथेः । अत्र कण्डिकायां प्रजापतिराब्देन करयपो दक्षो वाऽनुसन्धेयः, तयोः प्रजा. 
पतित्वेनाभिधानात् । घावृपदच्च ब्रह्मोपलक्षकं ““धाताऽब्जयो्निद्रहिणो विरिञ्चिः कमला- 
सन ?› इत्यमरसिहोक्तेः वरुणादयो धाच्रन्वाः सर्वेऽपि देवा मद्यं धनं ददलिति भावः ॥३॥ 

॥ इति मेधाप्राक्षिमन्तरष्याख्या ॥ 

॥ अथधनपापिमन्त्रो यथा ॥ 
५ 1 1 दस्मे बरह्म च पृतरशवोभे भ्रिय॑महनरुताम् । 

मयिं देवा दधतु धिय्ततमान्तस्थेते स्वाह॑ ॥ १॥ 

स्वयस्मू्रह्मद्नुष्टेप् लिङ्गोक्तदेवलया धनप्राप्त्यथें होमे जपे च विनियुक्ता छगिथम्। 
श्रीकामोऽनयचोौ श्रियं याचते] भतिरिक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्यास्यायतेऽयं 
मन्त्रः । तथाहि हे श्रीः, खससादात् इदं ब्रह्य अथाद्राह्यणजातिः क्ष्रं क्षभ्नियजातिश्च मे मम 
श्रियमर्चुतां मदीयां धियसुपजीवतामित्यथं. ! उभे बहक्तरे मे मम भ्रियमरनुवातामितिशेष.; 
इयच्च पुनसक्तिराद्रातिशयदयोतना्थ “अभ्यासे मूर्यासमथं मन्यन्ते? इति यास्कोक्तेः । तथा 
हे श्रीः, खदूनुगामिनो घनाधिष्ठातारो देवाः मयि उत्तमां श्रियं दधतु स्थापयन्तु यया भिया 
सत्याऽदं सवेननाश्रयो भूयासं तादशीयुखषटां धियं महयं देवा ददसितिभावः। हे श्रीः, या 
स्वमेवं सवजनेरमिरष्यसे' इति देषः, तस्ये तादद्ये श्रिये सवाँश्रयभृताय ते तुभ्यं राहा 
सुहनमस्तु मह्तमेतदविरितिशेषः) इतित होमपक्षे ! जपप़े तु सवाहा्व्दस्य स्यागार्थत्वात् 



मेन्नाथेचन्द्रोदयैः । २०५ 

मदीयस्तुतिरूपं शब्दजातं सुहतमसतु सुपरि्यक्तमस्तवितिभावः। चकारो समुद्वयाथां । एत 
न्मन्त्रजपादिना धनप्रा्निभेवतीत्यनुसन्धेयम् ॥ १॥ 

| ॥ इति धनप्रा्तिमन््नव्यास्या ॥ 

॥ अथ धारणास्थिरोकरणमन्त्राः ॥ 
प्रतीकं मे विचक्षणं जिहा मे मधु यद्रचः 
करणाभ्यां भूरि श्ुश्चवे मात्वठे° हार्षीः श्रतं पयि ।॥१॥ 
ब्रह्मणः प्रवचनमसि बरह्मणः प्रतिष्ठानमसि बह्यकोशोऽसि सनिरसि 
दान्तिरस्यनिराकर्णमसि बद्यकोशं मे विश्च । २॥ 
वाचा तवापि दधापि वाचा त्वापिदधामीति 

[ तिष्ठ प्रतिष्ठ ] स्वरकरणकण्डयोरसदन्त्योष्य- 
ग्ररणधारणोचारणकशक्तिमेयि भवतु ॥ ३ ॥ 
आप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक् प्राणथक्षुः भत्रं यशो बलम् | 
यन्मे श्रतमधीतं तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्ठतु ॥४।॥ 

छातरेरधीत्याधीत्य प्रतीकं मे इयादिमिश्चवुमिर्निगदासिपैमेन्तेरनिराकरणं कत्तज्यं, 
दुक्तं पारस्करेण “अधातोऽधीत्याघीयानिराकरणम्”” इति । अथेदानीमनिराकरणमविस्मरण 

तन्निमित्तं कम्मे विधीयते, इति रोषः, त इति चेदत्रोच्यते-यतो हिजानां प्रतिदिनमध्क 
यनं विहितमतः कारणादधीत्याधीत्य पटित्वा पटिलाऽनिरयाक्रणमविस्मरणं येन कमणा स्या- 
त्तत्कम्मं कनत्तेव्यभिति सूत्राथः । अथ मन्त्राणायरष्यादि, तेत्र प्रतीकं मे इयादि चतुणा 
मन्त्राणां परमेष्ठी ऋषिर्वद्पुरुषो देवता प्रथममन््रस्यानुषटप्डन्दो द्ितीयमन्त्रस्य एकाधिका 
त्रिष्ष्छन्दस्दतीयमन्त्रस्य ब्राह्मी गायत्रीढन्दश्चतुथेमन्त्रस्य ब्रहतीछन्दोऽधीताऽनिराकरणा्थे जपे 
विनियोग 

अथ मन्त्राथेः । तत्र ^अतिरिक्त"मिति कारिकया दीनपदान्यभ्याह्यय व्याख्यायतेऽयं 
मन्त्रः । प्रथममन्त्रस्य द्वितीयचरणे यच्छब्दोपादानात्तच्छब्दोऽध्याहन्तेव्यः) यत्तदोर्तित्यसम्ब- 
न्धत्वात् । तन्याख्यायां स्फुटीभविष्यति । तथाहि-भो ब्रह्मन् , वेदपुरुष, त्वलससादान्मे मम 
प्रतीकं मुखं विचक्षणं विरिष्टवर्णोच्चारणसमथंमस्वितिशेषः; साधुशब्दोचारणसमथं भव 
चित्यथः ! तथा मघ मधुरं यद्वचः यद्वचनं भवेत्तन्मधुरं वचो मे मम जिह्वा जिह्ायाम 
स्त्वितिशेषः । जिहाशब्दात्सप्तमी विभक्तटगिह “सुपां सुद्धक्-०"? इ्यादिपाणिन्युक्तः । जिहेति 
प्रथमेकवचनं वा, तत्पक्षे इत्थं वाक्ययोजना तथाहि यद्रचः यद्वचनं मधु मधुरं भवेत् 
तदेव मधुमद्रचो मे मम ॒जिह्ा वक्वितिशेषः, मदीया जिह्वा कदाचिदपि कटुभाषिणी मा 
भवत्वियमिप्रायः । तथा कणोभ्यां भूरि बहु शश्व शणुयां कणोभ्यां बहुका वा ऋणवानि 
चिरकारपय्यन्तं मम श्रवणराक्तिभवलित्यभिप्रायः । तथा मयि विषये श्रतमधीतं परहितं 
यच्छा वत्तेते तत्त्वं मा हाषीः माऽपनय यच्छाखं मयाऽधीतम् अथायन्मया पठितं तञ्ज्ञानं 
च त्वं मा हरेत्यभिप्रायः । तदथं स्वामनेन मन्त्रेण स्तौमीत्यादायः ॥। १ ॥ 



२०६ भअन्माथचन्दरोदयंः | 

तथा हे बह्न् ; हे वेदपुरपः जद्यणो वेद्श्य प्रवचनमध्ययनमध्यापनच् मसि प्रव 
चनं व्याख्यानं बा तदपि व्वमेवासीव्यथेः । ब्रह्मणः अधीतस्य वेदस्य प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा स्थिति. 
राधार इति यावत्, तदपि त्वमेवासि न केवलं वेदमान्रस्येवेति किन्तु ' शब्दस्य बह्यरूपत्वा- 
द्रह्मणः भ्थाच्छन्दमात्रस्यापि त्वमेव प्रतिष्ठानमसि आश्रयो भवसीयमिप्रायः “भूतं 
भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदाससिद्धयति” इति मनूक्तेः। तथा बह्यकोशोऽसि ब्रह्म वेदः, शच्द्- 
मात्रं बा तस्य कोशः गोपनगरहं गुप्निस्थानं तदपि स्वमेवासीत्यथः । तथा सनिरसि “घण 
सम्भक्तौ" ( भ्वा० प० ) सनति सम्भजतीति सनिः मक्तानामभीष्टफटग्रदानद्वाय तत्सम्भ- 
जनशीलोऽसि भक्तेः सम्भजनीयोऽसीति वां, तथा शान्तिरसि अनिष्टस्य अनिष्हेतोश्च शमनं 
त्वमसि ! तथा अनियाकरणमसि निराकरणं परित्यागः न निराकरणमनियाकरणमर्थीद- 
प्रमादः ^श्रमादोऽनवधानताः तद्रहितसत्वमसीत्यथः । एताटशस्त्वं मे मम ब्रह्मकोशं हदयं 
विश मदीयं वेदाशयं प्रविशेत्यथः, “सर्वेषां वेदाना हृदयमेकायनम्” इति श्रतेः ॥ २॥ 

किच्च हे बरहमन् ! वेदपुरुषःवाचा गिरा त्वा सवां हसविष्टमपिदधामि आच्छाद्यामीत्यथेः, 
(“अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि चःव्यभिधानात् । तथा अहं वाचा गिर स्वा अपि. 
दधामि; तथा ता त्वां वाचा सत्यवाण्या अपिद्धामि आच्छादयामि अथात् स्वां गोपयामि 
यथा तवं कदाचिदपि मत्तोऽपगतो मा मूया इयभिग्रायः। इति हेतोः तिष्ठ प्रतिष्ठ मद्धृदये इति- 
रोप. । दविरुक्तिरभयत्रादराथा “अभ्यासे भूयांसमथं मन्यन्ते” इति यास्छोक्तेः । किच्च हे 
ब्रह्मन् ! वेदपुरुष; त्वस्रसादासस्ररकरणकण्ध्योरसदन्त्योष्ठयग्रहणधारणोच्चारणशक्तिर्मयि 
मवतु स्वरा" उदात्तानुदात्त्वरिताः, करणानि शब्दोप्पत्तेः शब्दाभिव्यत्तेवी साधनानि संवर 

सोदीनि, कण्ठ्या कण्ठे भवाः कन्याः अङ्कुहविसजंनीयाः, ओौरसाः उरसि भवा ओरसाः 
सहकायः वगपच्वमान्तस्थाः, दन्त्याः दन्ते भवाः दनयाः लुषुलस्ाः, ओष्ठ-याः ओ भवा 
ओष्ठ्याः उपृूपध्मानीयाः) तेषां ग्रहणञ्ुपादानम् › घारणं स्थिरीकरणम् ; उचारणं प्रयोगः, 
ग्रहणं च धारणं च उचारणं च इति ग्रहणधारणोज्चारणानि तेषु या राक्तिः सा स्वकरणकः- 
छयोरसदन्त्योष्ठयग्रहणधारणोचारणशक्तिमेयि भवतु खरदीनां धारणादिसामथ्यं मय्य- 
स्वितिभावः | ३॥ 

` किच्च हे ब्रह्मन् ! वेदपुरुप, खस्सादान्मे मम अङ्गानि गात्राणि आप्यायन्तु ( परस्मै- 
पदं छान्दसम् ) आप्यायन्तां वद्धन्तामित्यथंः। न केबलमङ्गान्येवाप्यायन्तु किन्तु वागादी. 
न्यपि आप्यायन्त्ियनुपङ्ग' । तद्यथा-बाक् गीः वागिन्दरियमिस्यथैः, प्रण: प्राणवायु सूत्रा 
सत्यथ, चक्षुनेयनेन्द्रियम् अथान्तेत्रवछम् ›नेत्रेन्दरियपाटवमितिभावः श्रं श्रवणेन्दरियं श्रव- 
णिन्द्रियपाटवमिव्यथेः; यशः कीरिः, बलं शारीरमोजः, एतान्यपि वागादीनि मे मम आप्या- 
यन्त्वित्यभिप्रायः । यन्मे श्रुतं यन्मया श्रुतं मीमांसादि, अथीतम्गादिःतृतीया् षष्ठी विभक्ति 
व्यत्ययेन “व्यत्ययो बहुटमिःतिपाणिनिवचनात्ः““ुपां सुपो भवन्तीण्टयुक्तेध । यद्वाऽयमर्थः, 
यन्मे श्रुतं यन्मया श्रुतं शाञ्ादिकं गुरुमुखान्मया श्रुतमितिमावः । तथा यन्मया अधीतम् 
अभ्यस्तम् अधिगतं बा शाख्लजातं तत्सवं मे मम मनसि तिष्ठतु तत्सवं मन्मनसि सुस्थिर- 
मस्तु माऽपयालित्यथेः । वीप्सात्राथेभूयस्प्रतिपादनपरा '"वीप्सास्वसंत्रहार्ये युक्तेः ॥ 

इति श्रीदामोदरशम्मकृते मन्त्रार्थचन्द्ोदयनान्नि मन्त्रभाष्ये विद्यारक्ष्मीलाममन््रन्यास्थात्मकोऽयं 
त्रयोदशः परिच्छेद" समाप्तः ॥ 
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॥ अथ चतुद॑श्रपारिच्छेदः प्रारभ्यते ॥ 
। 22 >€ € € <` 

॥ तत्रादो विवाहमन्त्राः ॥ 

यद्यपि आवसथ्याधानादिवहृतरक्मोपयो गिनोऽन्यशाखीयाः पारस्कराचाय्येकृत- 
गृह्यसूत्र्न्दभपठिता मन्त्राः सन्तिःतेषामथाश्च गृद्योक्तविनियोगाजुसारेण जयरामरामङृष्णग- 
दाधरायाचाय्येकृतगृह्यभाष्येषु स्पष्टा एव बसीवत्तेन्तेःनहि तत्र कुत्रचिदथ ति रोधोऽप्यंस्ति यत्प- 
रिहारय्थमस्मामियतितन्यमिति, अतोऽस्मिन् मन्थे अन्थवाहुल्यभियाऽऽचसभ्याधानादिब- 
हुतरकर्मोपयोगिनामन्यश्चाखीयानां पारस्कराचाय्यंकृतगृह्यतूत्रसन्दभेपठितानां सर्वषामपि 
मन्वराणां व्याख्यास्माभिनं क्रियते । किन्तु विवाहादिकरम्मोपयोगिनां कृतिपयमन््ाणाम्थं- 
ज्ञानं सकवेसाधारणतया सवंषामपि जनानामतीवावरयकं विद्यते, अतोऽस्माभिरपि तेपां 
विवाहादिकर्मोपयोगिनामेव कतिपयमन्त्राणामिह व्याख्या प्रदरयंते । तत्र “षडष्या भवन्त्या- 
चाय्यं ऋतविग्वेवाह्यो राजा प्रियः सरातक इतिइतिपारस्करवचनादादौ मघुपकौष्वेनमन्त्राः । 
ते चाचाय्यीदीनां षण्णामपि कृते समा एव ज्ञातव्याः । वैबाद्यो वरः जामातेत्य्थं इति सवे. 
भाष्यकृतां परामशः । अत्र विवाहप्रसद्बाद्ररस्य मधुप्काच्चंनं प्रस्तुतं, तच्च सर्वेपामपि सम. 
मेव । तत्रासनादिपदाथक्रमेण एकैकशो मन्त्रा इह द्रष्टव्याः । तथाहि- 

व््मोऽस्ि समानानायरुचताभिव सूयः | 
इमन्तपभित्िष्िमि यो मा कशाभिदासति ।॥ १॥ 

अस्य मन्रस्याथवेण छषिरनुषटप्ठन्दो विष्टरो देवता विष्टरोपवेश्ने विनियोगः, 
“'वरप्मोऽस्मि० योमाकश्चाभिदासतीव्येनमभ्युपविशती"ति पारस्करोक्तः । विष्टरादीनामचे- 
तनत्वेऽपि तद्भिमानिनीनां देवतानां सत्त्वादेवतात्वम् , “अभमिमानिव्यपदेश्चस्तु? -इति 
व्याससूत्रोक्तेः, “खद्न्रवीदापोऽबुवन्?” इति श्रुतेश्च । तस्माष्िष्टरादीनामपि देवतात्वमि- 
यवगन्तव्यम् | 

अथ मन्राथेः--अनेन मन्त्रेणास्मानमध्येर्वायाप्यंः स्तौति । अहम् अर्यः समानानां 
समानजातीयानां मध्ये वर्प्मोऽस्मि इुज्ञानाऽऽचारविचारवपुवेयोगणैः श्रेष्ठो मवामीलर्थः । 
केषां मध्ये क इव ? अत्रोच्यते, उद्यतां मध्ये सूर्यं इव उयतामुदयगाभिनागरुदयं प्रकारं 
कुवेतां चन्द्रतारकादीनां भ्योतिषां मध्ये यथा सूय्येः श्रेषठस्तथाहमपि स्वसमानजातीयानां 
मध्ये शरेष्ठोऽस्मीयथेः । यथा सूर्य्यो प्रहनक्षत्रादीनां छादको भवति तथाहमपि स्वसमान- 
जातीयानामाच्छादको मवामीत्यभिप्रायः। किच्च इमं विष्टरं तं पुरुषमुदिरय अर्थादटिष्टर- 
वद्वदढधममिलक्षीश्चत्य तिष्ठामि अधःछृता उपयुपविश्चामीत्यथे. । तं कमियपेक्षायामुच्यते । 
यः कश्च यः कश्चिन्मा माम् अभिदासति उपक्षीणं कततुमिच्छतीव्यथः । ८ दसु उपक्षये 
( दि०प० ) तस्य दस्यतोति रूपं मवतिः अत्र तुं विकरणन्य्ययेन छान्दसत्वादुपधादीर्वे च 
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दासतीति पदं सिद्धयति, “उभयगतिरिह भवतीत्युक्ते: “व्यत्ययो बहुरुमिति' पाणिनिवच 
नाच । यद्वा “अभिपूर्वो दासतिर्हिसायां वर्तते” इति कर्कोक्तरिहः दासतिहिसाथों चा तत 
यश्चामथंः । यः कश्च यः कश्चन नरो मा मामभिदासति हिंसति तमिमं विष्टररूपतापन्नम- 
भितिष्ठामि तमभिभूय तमधःकरत्वा तदुपरि हपविश्चामीत्यथः ॥१॥ ' 

विराजो दोशऽसि षिराजो दोहमश्षीय | 

मयि पाद्यायै विरानो दोहः ॥२॥ 

अजुरिदम्, अस्य मन्र्य भ्रजापतिच्छेपिरनिर्दिं छन्द आपो देवता पादभ्रक्षाङने 
विनियोगः, “सव्यं पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति, ब्राह्मणश्चेदक्षिणं प्रथमम् , विराजो० 
मयि पाद्याये विराजो दोहः” इति पारस्करोक्तः। “अतिरिक्तमिः"ति कारिकया हीनपदान्य- 
ध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं मन्न: । पादाथं मुदकं पाद्यं पाद्रक्षार्नजलं तस्पत्युच्यते-हे जट- 
पदाथ, त्वं विराजो दोहोऽसि प्राणधार्णादिगणैः सकटसौहिष्येन विविधतया राजते इति 
विराद् अन्नं तस्य विराजोऽन्नस्य दोह परिणामसारो रस. स त्वं भवसि यद्वा पूर्वोक्तव्यु 
तपन्त्या विराडन्नं तस्य दोहः पूरकोऽसीयथंः, जठपदाथस्य शस्यो्पत्तिहे स्वात् । अथवा 
विविधं राजन्ते वस्तून्यत्रेति विराट् विराडदेही समस्तन्रह्याण्डाभिमानी पुरुषो हिरण्य 
गभेस्तस्य दोहः पूरकोऽसीयथः, तत्र गभैरूपत्वेन तस्यावस्थानलवात् । अपु हिरण्यगभ- 
स्यावस्थानमिति श्रतिस्मरतिभ्यामन्यत्नापि श्रूयते । तयथा-अपो ह वा इदमभ सङिह- 
वैवास'” ( ११।१।६।१। ) (सटिमेवाग्रऽइदमासीत्तत्र संवत्सरमुषित्वा दहिरण्यगमेः सम- 
वत्तेतः इति राखान्तरीयश्रुत्यन्तरम् । तन्निदानभूतः श्छयज्ुवदान्तगतमाध्यन्दिनशाखी 
यमच्रश्चायं दर्यते “अपो ह यद्रहतीच्विश्वमायन्गमन्दधाना जनयन्तीरग्निम् । ततो 
देवानासमवत्ततासुरेकः कस्मे देवाय हविषा व्विधेम ।। इति ( ् युन्य०वे०अ०२भकं० 
२५) तथा च “अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवास्रजत्. । तदण्डमभवद्ध॑मं कोटिसुथ्य- 
समप्रभम् ॥ इति ( मनु° अ० १ इरो० ८ ) ॥ असीति मध्यमपुरपयोगात् वाक्यस्य 
निराकाङ्क्षा्थमिह यत्तच्छब्दौ सेतिथुष्मच्छष्दश्चेतत्तितयमध्याहत्तेव्यं “हीनं वाक्ये 
निवेरायेदि'"ध्युक्तः । तदथा हे जरूपदाथे, यस्वमीदसोऽसि तं तवां विराजो दोहमन्नस्य परि- 
णामरसभूतमन्नस्योसपत्तिहेतुभूतं वा; विराजो दहिरण्यगभंस्य दोहं गभपूरकं वा अञ्चीय 
अरनुबीय तवयरसादात््वत्सरशविरिषदीप्रिमसमहमपि प्राग्नयामियथः । “अशु व्याप्रौ 
( स्वा० आ० ): ततो छिडिः आ्मनेपदोत्तमपुरुषेकवचने “बहूं छन्दसीति सवे विधीनां 
बाहुख्कादिह विकरणोपे “छिडः सलोपोऽनन्यस्ये"ति सीयुटः सकारलोपे “इटोऽदि""खकारे 
च कृते अश्ञीयेति रूपं बोद्ध्यम् । अतः स्वपादभ्क्षालनाथं त्वामभिमच्रयामीति वाक्यशेषः 
स एतादशस्त्वं मयि विपये पा्यायै विराजो दोहो भवेतिरोषः । मयि विपये या पाद्या 
पादयोः साध्वी सपय्यौ तस्यै तदथं विराजो दोहः पूर्वोक्तन्नितयस्य पूरको भवेयथंः। 
स्वमाहास्यवेशिष्टयेन मन््रसंस्छृेतं पाद्यं भवेति भावः, पएतन्मन्नाभिमन्रि 
तजलेन पादप्रक्षालने छते सति तस्वस्रसादान्मसादद्रयस्य विरिष्टदीप्रिमन्वं यथा 
स्यात्तथा त्वं इवियारंसाचाक्याथेः । यटा अ्ीयेति “अस ॒गतिदीप्त्याद्नेषु ( भ्वा० 
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उ० प०)› इत्यस्मालडर्थे छिडिः आस्मनेपदो त्तमपुरुषेकव चने “उयस्ययो बहुरमिःति पाणिनि. 
वचनादिह विकरणव्यत्ययेन अदादित्वाच्छपि दटुप्ने “छिडः सरोपोऽनन्त्यस्ये”ति सीयुट 
सकारलोपे “इटोऽदित्यकारे कृते “सुपिङङ्पमरहे' तिकारिकया हरो व्यययेन दन्त्यसकार 
सथाने ताख्व्यक्चकारे च कृते अश्चीयेति रूपं बोध्यं ततोऽयमथः । हे जटपदाथं, यस्त्वमी 
दृशोऽसि तं स्वां विराजो दोहम् अन्नस्य परिणामरसभूतम् अन्नस्योत्पत्तिहेतुभूतं वा विराजो 
हिरण्यगमेस्य दोहं गभपूरकं वा अशीय असे आददे स्वपाद्रक्षाखनाथं स्वां गृह्णामीयथः । 
स्वं मयि पाद्याये विराजो दोहो भवेतिरोष.. मसेतिषष्व्येकवचनस्थाने (सुपां सुपोभ- 
वन्तीःतिवचनान्मयीति सप्तम्येकवचन तेनायमथ । मम पाद्याये मदीयपादययाथेमितिभावःः 
विराजो दोहः पूर्वोक्तत्नितय्रस्य विशिष्टदीप्रेरिति यावत् , पूरको भवेलयभिप्रायः । शोषमस्ि 
न्पश्चेऽपि समानम् ।२॥ 

आपः स्थ युष्माभिः सवान् कामानवामरवानीति ॥३॥ 
यज्ुरिदम् › अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छेषिरनिर्ष्टं छन्द आपो देवता अध्यीदाने विनि- 

यो गः,५अघं प्रति गृह त्यापःस्थ०-कामानवाप्रवानीति""इति पारस्करोक्तः । “अतिरिक्तमिःऽति 
कारिकया संबुद्धिपदमध्याहय व्याल्यायतेऽयं मन्त्रः। है आपः, यूयम् जपः स्थ आप्नुबन्ती 
त्यापः प्रापिदेतुमूत्ा भवथ । अतो युष्माभिः कृत्वा सवोन् अरोपान् कामानभीष्टान् अहम- 
वाप्रवानि प्रापलुर्थां छमेयेयथ. । एतदभिप्रायेणेव हस्ताध्यस्वेन युष्मानहमाददे इति वास्य 
रोषः ! आप्रवानीति “आष्डं व्याप्तौ" इत्यस्य धातोछोडत्तमपुरषेकवचने रूपम् ! आप इद्धि, 
आप्रोतेरेव क्रिप्रयये क्रिपः सवापहारलोपे प्रथमाबहुवचने रूपम् ! ३ ॥ 

सथुद्रं वः प्रहिणोमि स्वाय्योनिमभिगच्छत । 

अरिष्टस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ४॥ 

अस्य मन्त्रस्याथवंण ऋषिरनुष्टष्डन्द आपो देवता अर्ध्योदकनिनयते विनियोगः, 
““निनयन्नमिमन्त्रयते, समुद्रं बः मा परासेचि मलयः" इति पारस्करोक्तेः। व इति युष्मच्छ- 
दरोपादानाद्निरिक्तमिति कारिकया संबुद्धिपदमध्याहव्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे आपः; 
वः युष्मान् समुद्रं प्रहिणोमि समुदं प्रति प्रस्थापयामि । मया प्रहिता यूयं खां योनिसभि- 
गच्छत स्वोदपत्तिकारणमूतं समुद्रमभिरक्ष्य तं प्रति गच्छतेयथः । अरिवनामकपूय्यैररिम- 
दारा समुद्रिया एव आपो ग्रीष्मे आदित्यं प्रति गच्छन्ति । ता एव वषौसु आदित्यालायन्ते | 
अतः “आदित्याज्लायते ब्रष्टि इति मनुनापि प्रतिपादितम् । एतदभिप्रायेणैव अपां योनि 
समुद्रोऽभिधीयते 1 अयश्च समुद्रः पार्थिवः स एव कदाचित्केनचिच्छापेन कुरुषे ऋष्टिषे 
णस्य राज्ञः पुत्रो बभूव । स एव शन्तनुनाश्ना पुरा खोक प्रसिद्धोऽभत् , तस्य धभ्मपट्यपि 
तदानी गङ्गाऽभूत् । या पूवस्मिन्कारे नदीरूपा गङ्गासीत्. सैव केनचिच्छापेन सर्त्यलोकेऽव- 
ततार, एवं देवयोगाद्रङ्गासमुद्रयोरिहापि मच्यौवतारे दम्पतीत्वेन सङ्ञतिरभत्तत्रैव गङ्गायां 
शान्तनोः पुत्रो भीष्मो जातः, स एव हि गाङ्गेय इति नाम्नाऽपि तदानीं प्रख्यातोऽम्त् । 
सोऽतीव तेजस्वी महावटी आबाढव्रह्मचारी रताकर इव ज्ञानरल्ाकरो महारथो युद्ध 

२.७ 
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वि्याविश्चाश्दो महाभारतीयसङ्खामान्ते युदधयज्ञावभरथस्लात इव शरशय्यायां शयानोऽनेक- 
शरबिद्धोऽप्यणेव इवाक्षोभ्यो पैय्येधीसे न्टरसदिष्णुर्दिवाकर इव ररिमिजाङेः स्वज्ञानोपदेः 
शवाक्यैयुधिष्ठिरदीनां हयन्तमो विनाशयन् तदीयान्तःकरणानि च प्रकाश्चयन् महापुरुषस्य 
विष्णोर्भगवतः श्रीक्रष्णचन्द्रस्य परमचरित्रमनुवणेयन् गङ्गायां स्वशरीरं तस्याजेति इतिहास. 

पुराणेरवसीयते । तस्यानपत्यत्वात्तर्मे “वेयाघ्रपदगोत्राय साङ्कतिप्रबराय च । अपुत्राय 
ददाम्येतत्सकिलं भीष्मवम्मणेःः इति सन्तरेण प्रत्यव्द्ं भीष्माषटम्यामिदानीन्तनैः कतिपय- 

जचैजलं दीयते । एतदप्रासद्धिकमपि वृत्तं प्रासङ्धिकमिव मयात्राभिहितम् । न च 
तद्विरुध्यते । यथा जलाहरणस्य मस्स्याहरणं न विरुध्यते, पुष्पाहरणस्य फलाह्रणच्च 
न विरुध्यते, तद्रदिहाप्यवगन्तव्यम् । वस्तुतस्तु समुद्रः पार्थिव अन्तरिक्षञचेतयेवं द्विविधः 
स उभयविधोऽपि सथुद्र अपां योनिरेव, तवोत्तरसमुद्रोऽन्तरिक्म् › अधरश्चापरः पार्थिवः 
समुद्रः तत्राधसतास्समुद्राहुध्थिता बायुप्ररिता आपः सूथ्येरदिमद्वारा सूयं प्राप्ताः, इतरत्र तृत्त- 
रात्समुद्रादन्तरिक्षाद्रषेभावेन भूमि प्राप्नाः उभयविधावप्यापः सयुद्रियाः कथ्यन्ते । अत्र 
समुद्रशब्दस्य. निवेचनप्रसङ्ग ( निर अ० २ पा० ३ खं० १) यास्केनाप्यभिहितं-तद्यथा- 
“समुद्रः कस्मास्मुद्रवन्तयस्मादापः समसिद्रबन्त्येनमापः सस्मोदन्तेऽस्मिन् मृतानि समु- 
दको मवति समुनत्तीति वा तयोर्विभाग. इति । तदिदं व्याख्यातं च निरक्तभाष्यकृता 
मगवता दुरग॑चाय्यंण तद्यथा-“समुद्रः कस्मात्? इति । उच्यते-'ससुद्रवन्त्यस्मादापःः वीचि- 
तरङ्गशीकरादिमवेन । “सममिद्रबन्त्येनमापः' सर्वा एब ह्यापो निम्नानुसारितात् समुद्र 
मेवाभिसुख्येन द्रवन्ति; स हि निग्नो भवति । “सम्मोदन्तेऽस्मिन् भूतानि” संहृप्यन्ति जल- 
चराणि सत्वानि बहूदकत्वात्। “समुदको भवति? उद्र इत्युदकनाम तदस्मिन् संहतमिति 
समुद्रः । “समुनत्तीति वा सड छंदयतीत्यथे" । अतो हि प्रखतैरम्मोभिः सवेमिदं संचिते । 
इति (तयोर्विंभाग. ( नि अ० २ पा०३ खं० १) ('तत्रेतिहासमाचक्षते देवापिश्चार्िषेणः 
रान्तनुश्च कौरव्यो भ्रातरो बभूवतुः स शन्तनुः कनीयानभिषेचयाश्चकरे देवापिस्तपः प्रतिपेदे 
ततः शन्तनो राभ्ये द्वादश्चवपौणि देवो न ववषं तमूचुत्रह्यणा अधमेरत्वया चरितो येषं 
भ्रातरमन्तरिप्यामिषेचितं तस्मात्ते देवो न वषेतीति स शन्तनुर्देवापि रिशिक्ष राव्येन 
तमुवाच देवापिः पुरोहितस्तेऽसानि या जयानि च त्वेति तस्येतद्रषकामपृक्तं तस्यैषा 
भवती"ति यास्कः। सा चेयं श्रुतिः-“आर्िषेणो होत्रम् षिर्निंषीदन्दे बापि्देवसमतिंचिकित्वान्। 
स छत्तरस्मादधरं ससुद्रमापो दिव्या असजद्रष्यो अभिः? । इति, अन्न चोत्तरः समुद्रोऽन्त- 
रिक्षम्, अधर पार्थिवः; एष विभागः समुद्रयोः ॥ किच्च समुद्र इत्यन्तरिक्षनामेति निवण्डुः | 
समूद्रशच्दाथश्चेवं समुद्रबन्ति सङ्गता उद्ध द्रवन्ति वाच्छन्त्यस्मादापो रदिमिभिराङृष्यमाणा 
मादियमण्डलम् । समुतपूबोद्वतेगत्यथात् “अन्येष्वपि दस्यते” ( ३, २, १०१) इति, 
अपादान प्रस्य टिलोपे च रूपम् । यद्वा संहता अभिद्रवन्त्येनमापो भौमरसरक्षणा 
वायुना प्रय्यंमाणा आदित्यमण्डलाद्वा वषौकारे रदिमभिः प्रावक्तभूानाः । अच्र उदित्येषं 
उपसर्गोऽभीलयथें वत्तते, कम्मेणि डप्रस्यय इति विशेषः । सम्मोदन्तेऽस्मिन् भूतानि अन्तरिक्ष 
चासणीति वा । सम्पू्त् (मुद् हेः? ( भ्वाज्आ० ) इयरमात् “स्फायितख्िवच्चि (३।२।१२) 
इत्यादिना अधिकरणे रक्पत्यये समो मछोपे च रूपम् , यद्रा “सम्” इत्येकीमवि, उदकात् 
रउच्छ्रब्दः रो मत्वर्थीयः। एकीभूतमुदकमरिमिन् विद्यते वषीस्विति उदकशब्दस्योद्धावरछान्दसः, 
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यद्वा सम्पूर्वात् “उन्दी दने” ( ₹० प० ) इत्यस्मात् स्फायिततञ्चिवच्ि (२।२।१२) इत्यादिना 
कर्तरि रक्प्रस्यये कित्वा्नरोप च समुद्र. । समुनत्ति बषंण भुवनमिति समुद्रः । “एकः सुपण 
स समुद्रमा विवेश । ( ऋ०सं०८।६।१६।४ ) इति निगमः । एवसमुभयाथंस्य सयुद्रशब्दस्य 

चिवेचनद्रारा समुद्रोऽन्तरिक्षम् › समुद्रः पार्थिवश्च उदधिरितियावत्। स उभयविधोऽपि समुद्रः 
अपां योनिरुसपत्तिस्थानमितिभावः, एतदभिप्रायेणेव अपः प्रत्युच्यते, यत् हे आपः, मया 
प्रिता" स्यो यूयं स्वां योनि स्वोत्पत्तिस्थानं समुद्रम् अन्तरिश्चम् सूथ्यरदिमद्ास आभि 
ख्येन गच्छत् । अथवा पाथिवं वा समुद्रमभिशक्ष्य तं प्रति गच्छत । यूयं हि निश्नगमनशीरखा 
अतस्तत्र यूयं गच्छतेत्यभिप्राय. । यत्र कुत्र चिदप्यापः प्रथिव्यां निष्षिप्यन्ते तत्र ता 
प्रचुरश्वत्त्हिं स्वानां निग्रगमनस्वभावाज्नद्यादिपरम्परया स्वां योनिं पार्थिवं समुद्रं प्रत्येव 
ता अभिद्रवन्त्यापः। ता एव खवल्पाश्वेत्त्हिं सूस्येरदिमद्यरा सूय्यंमभिगम्य ताः प्राघरुटकाले 
रदिमभिरादियमण्डलासावतेमानाः भौमरसखक्षणा वायना प्रेयमाणा वा ता आपः स्वां 
योनिमन्तरिक्षं समुद्रमभिगच्छन्तीतिश्रतिस्मरतिसवंसिद्धान्तः । अतोऽष्य्, इदानीमपः म्रव्येवं 
ब्रते स्वां योनिममिगच्छत इति । किञ्च हे आपः; युष्मल्रसादादस्माकं वीराः पुत्रा 
अरिष्टाः अलुपहताः सन्त्वितिशेष. । अनुपहिसिता भवन्तित्यथंः । “वीरो वे पुतः इति 
भ्रतेरिह वीरश्चब्दः पुत्रवाचकः, ननु-अघ्यंस्य प्रथमविकाहव्यतिरिक्ते मधुपकाचनप्रसङ्ध 
वोरो वे पुत्र इतिश्रुतेर्वीरशब्दस्य पुत्रवाचत्वं युक्तः किन्तु तस्य वरत्वे सति प्रथम- 
विवाहपक्षे तदानी पुत्रस्यावि्मानला्ुस्यथस्या सामञ्जस्य स्यादितिचेन्न “ब्येषठो भाता 
पितुः सम. इति वचनारकनिष्ठे भ्रातरि सतस पत्रभावस्वात्सति तादश धातरि तत्र 
वीरशब्दस्य माठ्वाचकत्वावगम।त् । तत्र भात्रेकसवे वहुसमाषेत्वान्यययेन “व्यत्यर्या 
बहुरुभिःति पाणिनिवचनात् । सति भाठबहूते तु युक्तमेव बहुवचनम् । ननु वरस्य कनिष्ठो 
भ्रातेव नास्ति तत्र कथं निवह इति चेत्; अत्रोच्यते। तथा सति जनिष्यमाणा एव 
पुत्रा वीरशब्देन तव्राक्ेप्रव्याः यथान्यत्रापि माविनोऽपि बुद्ध-या व्यक्तिराक्षिप्यते, तद्रद्त्रा 
प्यवगन्तञ्यम् । अस्माकमिलयत्र तु स्वस्मिन्पूजाथं बहुवचनं स्वास्मीयवान्धवादपेक्षया वा । 
अरिष्टास्माकमित्यत्राषत्वात्सन्धिबहुरं छन्दसीति पाणिन्युक्तेरछन्दसि सव विधीनां 
ल्पिकस्वादिह यरोपस्यासिद्धत्वाभावा् स्वरसन्धिनिषेध इ्यह्यम् । अरिष्टाऽस्माकं वीरा 
इत्यस्याथान्तरं वेव्थम्-हे आप. यूयं वीराः वीरकमेणा उक्ृष्टाः स्थेतिरोपः । “युष्माऽडन्द्रो 
ऽव्रणीत वृच्रतूय्यं युयमिन्द्रमव्रणीध्वं वत्रतूय्यंः" इति श्रतेघ्रत्रबधादिकाय्यं इन्द्रसकारिणीतवे 
नापां वीर्वप्रतिपादनादिव्यथंः । अतोऽस्माकमपि कते यूयमरिषा अस्मच्छघ्नुभिरनुपहि- 
सिताः सत्योऽस्मान् सुखयत मद्विरोधिनश्च नानादु"खेः संयोजयतेत्याशं सावाक्याथे.; ““सुमि- 
त्रियानङऽञापऽओोषधयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मन्दरेष्टि यच्छं न्वयन्दरिष्मः'।। इय- 
न्यत्राप्युक्तस्वात् । किच्च हे आप; या यूयमेव भूताः स्थ ताभिरितिरोषः; ताभियुष्माभि 
मत्पय. मा परासेचि मत् मत्तः सकारात् पय. अध्यादिमङ्कजटं मा परासेचि न पराक्षे 
पन्यं ताद्मप्योदिमङ्गठ्जरमपगतं मास्तु, युष्मल्रसादात्सदेवाहमव्येभिवानीव्यर्थः । 
“असेचि? इति सिच्चतेः कम्मेणि लुडि रूपं छुङ्चात्र छोड एव “छन्दसि दङङडिटः” 
इति पाणिनिवचनात् । मदीयपानयोग्यातिरिक्ताः सबौ अध्यापो ममाऽहिसकाः सत्यः समुद्र 
गच्छन्तु मत्पानयोग्यच्च पयोऽत्रेव तिष्ठविध्यारायः।! ४ ॥ 
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आ मागन्यकस्ता सई० छनव्वच्चंसा । 
तंमा र पियं मजानाषधिपति पञूनापरिषटि तदुनाम् ॥ ५ 

अस्य मन्त्रश्य परमेष्ठी ऋषिष्ेहती छन्दः आपो देवता आचमने विनियोगः) “अथां 
चांमति आमा० तनूनाम्? इति पारसकरोक्तेः । तत्र अतिरिक्तम् इति कारिकया हीनपदा- 
न्यध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं मन । यतो वरुणोऽपामधिष्ठाताऽस्ति अतस्तं प्रत्युच्यते । हे 
वरुण, योऽहमिमा अप आचामामीति शेपः । तं करताचमनं मा मामेवं कुर्वीति शेपः । तदेव 
स्पष्टीक्रियते । तत्र आड्पसगः अगन्निति क्रियापदेन सह संबद्धयते । अन्न उ्यवदहितोपसग- 
संबन्धो ज्ञेयः; व्यवहिताश्चेतिपाणिनिवचनात्। तदयथा हे वरण, संतंमामां यशसा 
आऽगन् आगमय यश्चो मां प्रापयेत्यथः। यरासेव्यत् “सुपां सुट्धगिःति द्वितीयाविभक्तराकारः 
“सुपां सुपो भवन्तीति द्वितीयार्थे ठतीया वा । तथा वचसा ब्रह्मवच्चंसेन वेदाध्ययनजन्यते- 
जसाचमामां संख सेस्योजय मां वच्चस्विनं कुर्वित्यभिप्रायः । तथा तं मा माम् प्रजानां 
पत्रपौत्रादीनां श्रेष्ठजनानां वा प्रियं ह्रु “श्रजास्यास्सन्ततौ जने” इत्यमरसिहोक्तेः प्रजा- 
शब्दोऽत्र सन्तानवाची जनवाची च बोद्धन्यः । तथा पञ्ूनां गवाश्चादीनामधिपति स्वामिनं 
च कुर । तथा तनूनां मम देहावयवानां भायोपुत्रादीनां शरीराणां वा अरिष्ट रिषतिर्हिसाथं. 
रेषणं रिष्िर्हिसा न रिष्टिः अरिष्टिस्तामरिषिमहिंसां कर्विव्यथः । हे वरुण, स्वं मम 
करीराणां मदीयदेहावयवभूतानां भाय्यीपुत्रादीनां वा कदाचिदपि हिसां मा कुर्वितिभावः। 
"गचचिति गम्घातोरन्तभोवितण्यन्तस्य “छन्दसि छडुङिटिः" इति पाणिनिवचनादिह रोड 
छडिः मध्यमपुरषेकवचने “मन्त्रे बसहर ०इत्यादिना च्छिकोपे “लडुङ्द्ष्वड्दात्तः” इत्य. 
डागमे इतश्चेति सिप इकाररोपे““हलडयाभ्भ्यो०"३ति सरोपे च कृते“मोनो धारोः'इति मकारस्य 
नकारे सति रूपं भवति) अरिष्ट तनूनामि्यस्याथाीन्तर वा हे वरुण, सवं तनूनां स्वदेहावयवानां 
शरीराणां बा अरिष्टिमर्हिसकं मा मां कर्वितिरोषः। “अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च बजेनात्। 
आस्यादन्नदोषाचच मृदयुविप्राक्जिघांसति । इत्यादिमनुप्रदरदिता या हिंसा सा मल्क्रता 
कदाचिदपि मम मा मूयास्सवेदा वेदाभ्यासनिरतो भूयाखमित्यभिप्रायेण इह तनूनां स्वश 
रीराणामर्दिसा प्राथ्यते, शरीरस्वाष्थये वेदाभ्यासस्य सद्धावात् । देहावयवभूतानां भाय्यौ- 
पुत्रादीनां पक्षे तदीयापद्राहित्यव्याजेन तद्धियोगाभाव एव इह अपेक्ष्यते, इति यथासम्भ- 
वमूह्यम् । तेनाऽस्मिन्पक्े अरिषटिशब्दोऽनापद्वाचको बोध्यः । रिष्टिः आपत् न रिष्टिः अरिष्टिः 
अनापतत् , ततोऽयमथः । मम तनूनां देहावयवमूतानां भार्यापुत्रादीनाम् अरिष्टिम् अनापद् 
कुरु मम भाय्यापुत्रादीनां कृते आपद्राहिप्यं कुर्विंतिभाव,. ॥ ५॥ 

मित्रस्य खा चष्षुषा प्रतीक्षे । ६॥ 

पाङ यज्ुरिद्ः इहास्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिः पड्किदछन्दो मित्रो देवता मधुपक. 
्रतीक्षणे विनियोग. । हे मधुपक, अहं मित्रस्य सूर्यस्य चक्षुषा नेतरेण त्वा त्वां प्रतीत्ते अवरो- 
कामि ‹“द्धिमधुधतमपिहितं काभस्ये काभस्येनः इति यन्मघुपकस्वरूपं सूजकारेणोक्तं 
तदरूपं दादृकरस्थमेव स्वामहु पश्यामीति वाक्याथ; ।। ६ ॥ 
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देवस्य खा सवितुर प्मसवेऽधिनोग्वाहभ्यं।पृष्णो दस्तांग्भ्याम् ॥ ७ ॥ 

देवस्यत्वेति सावित्रं यजुः; इहास्य मन्त्रस्य परमेष्ठी छऋषिगोयत्री च्छन्दः सूर्य्यो देवता 
मधुपकय्रहणे विनियोगः") देवस्यत्वेति मन्त्रे क्रियापदस्यासद्धावाद्भाक्यस्य च क्रियापदाका- 
हतवादाक्षिप्रेन केनचिच्कियापदेनावदयं भवितव्यम्! तच्र “देवस्यत्वेति प्रतिगरहयाति?इति सूत्र 
कारग्रस्थानादिह प्रतिग्रहा मीत्येव क्रियापदमध्याहत्तव्यं तद्यथा-हे मधुपक, सवितुः सुवति 
स्वस्वकम्मंणि जगस्पररयतीति सविता तस्य सवितुः सति सूर्य्योदये स्वस्वन्यापारे सवं- 
प्राणिनां प्रवत्तंमानत्वास्सव॑प्रवत्तयितुः देवस्य दीव्यतीति देवस्तस्य देवस्य दानादिगुणविशि- 
रस्य दीप्रस्यादित्यस्य प्रसवेऽभ्यनुज्ञायां वत्तंमानः सति सूर्योदये तेन प्रेरित इति -भावः। 
अहमध्येः अधिनोः अधिनीक्ुमारयोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां च त्वा त्वां प्रतिगृह्णामीति 
रोषः, अंसमणिबन्धयोमभ्यभागो दीघेदण्डाकाो बाहुः, अआमणिबन्धासच्चाङ्कदियुक्तात्नभा- 
गो हस्तः, इति बाहृहस्तयोश्वात्र विभागो द्रष्टव्यः । उभयत्र द्विवचनं सन्यदक्षि णहस्तद्वयापेश्च 
यावगन्तव्यम् । “सत्यं देवा अमृतं मुष्या. ( १।१।२।१७) इति श्रतेदवानां सत्यरूपत्वा- 
तद तुस्छृतिपूवकं मधुपकग्रहणाचुष्ठानस्य फर्पयंवसायितात्तदपि सत्यं स्यात् ; देवतास्मर 
त्यभावे तु मचुष्याणामनृतरूपत्वात्तककृतमघुपक्रहणाुष्ठानस्य निष्फट्त्वात्तदप्यनतं स्यादिति 
हेतोरेव देवतास्मरणाथमिष्ट्रहणसाधनयोः स्ववा रदिमबाहुमावना स्वहस्तयोः पूषहस्त- 
भावना च क्रियते इति भाव. ।॥ ५॥ 

नमः श्यावास्यायान्नक्षने यत्तऽआविद्धं तत्ते निष्कुन्तामि ॥ ट ॥ 

यज्ञुरिदम् , अस्य मन्त्रस्य प्रजापति ऋषिगोयत्रीच्छन्दो मधुपर्को देवता मधुपकंस्यामि- 
श्रणे निरक्षयणे च विनियोगः, “सव्ये पाणो कृत्वा दक्षिणस्यानामिकया चिः प्रयौति नम 
सयावास्यायान्न्चने० निष्टछन्तामितिः(१।३।१८) अनामिकाङ्गुष्ठेन च तिर्निरक्षयतिः(१।३।१९) 
इतिपारस्करोक्तेः । “अतिरिक्तिमि?ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्व: । 
तत्र बणोगमो बणेविपय्ययश्चेति दन्त्यस्षकारस्य स्थाने ताख्व्यरकारद्छान्दसलादिसर्गीगमश्च। 
ततोऽयमथेः । मधुपक प्रदयुच्यतेः हे नमःद्य, हे नमस्य, नमस्कार, मधुपके, अवास्यायान् 
मिश्रयामि स्वामितिशेषः। किच्च हे मधुपक, ते तव अश्चने खत्सम्बन्धिनि भोजने यत् आविद्धं 
यदुपहितं यद्वा ते इति सप्तम्येकवचनस्थाने व्यत्ययेन व्यत्ययो बहुरूमितिपाणिनिव चनात् षष््ये 
कवचनं तत्रैवं योजना,अदाने भोजनरूपे खयि यद्ाविद्धं मोजनविषयकानन्दग्रतिबन्धकं भोज्य. 
भोजकयोव्येवधायकं मोजनांशादन्यत्तणादिकम् अमेभ्यमन्यद्स्तु वा यकिद्धित्व यिष्वत्तेते!इति 
दोषः! तत् भोजनशव्यतिरिक्तममेध्य तृणादिकं वा ते तव निष्कृन्तामि अपसारयामीव्य्थः | 
यद्वा^“तेः इति संबन्धवाचकषष्छ्यन्तपदस्य व्यययेन सप्रम्यन्तस्थानीयस्य वा एकत्र सद्धाब 
त्वाद्परत्रापि तेनैव निबोहस्वे सति द्वितीयं “तेः इति पदं त्वदिति पच्चम्यन्तत्वेन विपरि- 
णमितव्यं तेन त्वत् त्वत्तः सकारानिष्करष्य बहिः प्रक्षिपामीयथः । अवास्यायानिलयत्र 
““इयेङः गतो (भवा ०आ०) इत्यस्मादवपूवोदाडपूवीच ख्डथं छोट् ““व्यययो बहूरमिःतिषा- 
णिन्युक्तेः । तत्र सुप्निडूपग्रहेत्यादि कारिकयाऽऽत्मनेपदस्थाने व्यलययेन परस्मेपदं तस्योत्तम- 
पुरषेकवचने शपि शकारपकारयोरूपि “मेर्निः रितिन्यादेदे “आडुत्तमस्य पिच्च" इत्याडा- 
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गते रकारलोपे शप अकारेण सह दीर्घं “एचोऽयवायावः” इलायादेशे बहुरुमेतभिदरन- 
मित्यादि वचनादिह तारव्यशषकारस्थाने हरो व्यत्ययेन दन्त्यसकारे“बहुरं छन्दसीति 
पाणिनिवचनाच्छन्दसि सवविधीनां बाहृटकत्वादिह इतश्चेति इकाररीपे अवास्यायानिति 
पदं सिद्धयति । “भवस्यायान्नशनेः? इलयत्र संहितायां डञुडागमच्छन्दसो ज्ञेयः । तथा गत्य- 
थोऽप्ययं धातुर्टिपसगव्ान्मिश्रणाथः, “सव्ये पाणौ छरत्वा दक्षिणस्यानामिकया त्रिः 
प्रयौति नमः स्यावास्यायानिःति सूव्रारम्भसामर््यात्। अनामिकाङ्गछेन च तिर्निक्षयति 
इति सूत्रे चकारप्रहणा्िरश्यणेऽपि मच्रपाठोऽवसीयते, तत्र मघुपकंदैवताकत्वादस्य मच्र- 
स्येयं व्याख्या | | 

-तस्य चिः प्रादनातीव्यनेन सधुपकप्राशानस्याभे वक्ष्यमाणत्वासराशितस्य च पदार्थस्य 
जाटराग्निसाहाय्येनैव जीणेतवसम्भवात्तदथप्राथनाऽपेन्तयाऽग्निदेवताकत्वमप्यस्य मन्- 
स्येति केषान्निन्मतं तन्मतेन व्याख्यान्तरमप्यूह्यम्। तद्यथा जाठयमर, ते तुभ्यं नम. नमसा 
रोऽस्विव्यथः। कि मृतायेत्यपेक्षायामुच्यतेः इयावास्याय “द्यावः स्याक्कपिरो धृम्रधूमो 
कृष्णटोदितैः इष्यमिधानात् यावः कपिश्च इत्यवगम्यते, रयावमास्यं मुखं यस्य स दयावा. 
स्यस्तस्मै स्यावास्याय कपिदामुखायेत्यथेः । किच्च हे जाटराभरे, ते तव अन्नशने अयते. 
यत्तदन्नं तस्य अश्ञनमित्यन्नाशनभिति प्राप्रे छान्दसत्वात्सवणेदीघौभावे पूर्वहू्पे अन्न 
शानं तरिमन् अन्नशने अन्नमोजने स्वत्संबन्धिनि अदनीयपदारथे स्वद्धोजनाथं समुपस्था- 
पितेऽस्मिन्मघुपके इति भाव. यत् आविद्धं संरिरुष्टम् अनदनीयं “वत्ततेः” इति रोष 
तत् ते तव सम्बन्धिनोऽस्मादन्नाशनादहं निष्ठृन्तामि निरस्यामि निष्कृष्य बहिः प्रक्षि- 
ामीत्यथेः । अतः शुद्धमन्नं मधुपकरूपं गृहाणेत्यारा सावास्यार्थः ॥ ८ ॥ 

यन्पधरुनो मध्यं परपर रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परेण रूपेणा- 

न्ना्येन परमो मधब्योऽन्नादोऽस्तानि ॥ ९ ॥ 

अस्य मन्त्रस्य हुः छपिजेगती इन्दो मधुपक देवता मधुपकेय्रारने विनियोगः । 
हे मधुपक मधुनः मकरन्दस्य पुष्परसस्य माक्षिकस्येतियावत् । मधव्यं मधुनि साधु मधव्यं 
माधुस्यं परममुक्कृष्टम् अन्नाद्यं  दछपरोपमानमेतत् अन्ना्यमिव यथा अन्नायमुपञुक्तं 
सदरछादिकमाद्धाति तद्रत् अथात् ब्रीह्यादिवस्राणधारकम् अन्नादिरसकदम्बं वा तद्त् 
बादिकाख्यं यत् त्वदीयं रूपं रूपयति प्रकारायति देहसंघातमिति रूपं कान्ति 
प्रकाशकं स्वरूपं ""वत्तते” इति शेपः । तेन तादृशेन मधुन मधव्येन परमेण अन्नाद्येन 
रूपेण अथात् सवेरूपापन्नेन उक्तगुणविशिष्टेन रसेनाहमपि परमः उ्छष्टः सर्वेभ्यो गणा- 
धिकः सवपिक्षयऽतीवकान्तिशाली मधन्यः रूपङावण्येनातीव मधुरः असानि भवानी्य- 
तदभिप्रायेणेव स्वदीयमद्नीयमंरमरनामीति रेषः। त्वामनुज्ञाप्य अहं भक्षयामीयर्थः | 
तेनेदयुक्ते सत्येव तद्हणलेऽपि यत्पुनः “मधुनः मधव्येन परमेण रूपेण अन्नायेनः” इत्यभि. 
हितं तदादरातिश्चयद्योतनाथमेव “अभ्यासे मूरयांसमथं मन्यन्ते इति यास्कोक्तेः ॥ ६ ॥ . 
व 'मघुमतीमिवाो म्रतृचम् ' इति सूत्रकारग्रस्थानात् “मधुब्बाता०”इत्यादिभिस्तिसभि- 

ऋछग्भिरपि वेकल्पिकं मघुपकप्रा्यनमायाति । तटकूत्रयं षोडशोपचारान्तगंतपन्चा्रतस्ञाने 
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व्याख्यार्तं तत्र व्याख्या द्रष्टव्या । इह तु केव्छमृष्यादिकः प्रदश्य वैशिष्टयमात्रं निर्दिर्यते । 
अन्यत्यूववदगन्तव्यम्। ऋष्यादिक्श्चे्थं, तययथा-मघुञ्वाता इत्यादि तिख्णाखचां गोतमच्छषि 
गयत्रीछन्दोवातादयो िङ्कोक्ता देवता मधुपकेदेवता वा मधुपकम्राश्चने विनियोगः । 
द्धिमधुघतमिभितः प्रदार्थो यद्यप्यचेतनस्तथापि तत्र तदभिमानिन्या देवतायाः सनत्त्वान्म 
धुपकंस्य देवतात्वं ततो वद्यमाणामभ्यथनच्चेत्यनुसन्धेयम्। मधुपक यन्मधु वत्तेते तस्य मधुनो 
मकरन्दस्य पुष्पर्तस्य माष्चिकस्येतियावत् › माघुय्यं मम सवंदास्ियभिप्रायेण मधुपक 
प्र्युच्यते । यत् है मधुपक, त्वदीयमद नीयसं महं प्राश्नामीति वाक्यदोषः, अतस्त्वदौयस्या- 
द नीयां शस्य प्रारानाद्वातादयोऽपि मदर्थे मधुमन्तो भवन्त्वित्यम्यथनम् । वातादिषु यन्मधु 

- य्यमस्ि तत्सवेमपि माघुय्यं खदीयमेव वतेते, अतोऽस्मिन्मधघुपकमप्रा्यनावसरे इयं प्राथना 
त्वत्सविधे मया च्यते इति भावः ! दोषं स्पष्टमेव । शब्दाथस्तु पञ्चामरतस्नानोक्त 
पवान्नापि ॥ १० ॥ 

वाञ्यऽआआस्येऽस्तु ॥ नसोम्पं प्राणोऽस्तु ॥ अक्ष्णोम्पे चक्षरस्त् ।॥ कणं 
योम्म श्रोत्रमस्तु ॥ बाहोम्म बरमस्तु | ऊर्व्वोम्मं ओजोऽस्तु ॥ अरिष्टानि मेऽङ्गानि 
तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ १० ॥ 

एषां सन्त्राणां प्रजापतिच्छेषिः ( अनर्दिष्टानिच्छन्दांसि ) तत्तदिन्द्रियाधिषठाव्यो देवता 
तत्तदिन्द्रियायतनस्पशेने विनियोगः । वाड्यऽआस्येऽस्त्वित्ये वमादिभिमेन्व्ेयंथालिङ्गं संम- 
दीनं जलेन कत्तव्यं, तच्चाचमनपूवेकमेव विधेयं तदुक्तं सूत्रकृता पारस्कराचार्य्येण “आचम्य 
प्राणान्त्संखरशति वाञ्ऽञस्ये०-सन्तुःः अथ मन्त्राथः । मे मम आस्ये मुखे वाक् वचनं 
वागिन्द्रियमस्तु वाक्शक्तिभमिववियथं. । तथा मे मम नसोः नासिकयोः प्राण. नासिका 
प्रभवः प्राणवायुरस्तु । तथा मे मम अक्ष्णोन॑त्रयोनँत्रगोरकयोश्चघ्ठुः चक्षुरिन्द्रियमस्तु नेत्रे- 
न्द्रियपाटवं बाद्धक्येऽप्यवखोकनशक्तिमेवस्विव्यथेः । तथा मे मम कणेयोः श्रोत्रयोः भरोत्र- 
विवरयोरिति यावत् श्रोत्रमस्तु श्रवणेन्दरियं श्रवणसक्तिरिति यावत् अस्तु भवतु मम वाद्ध- 
क्येऽपि श्रवणसामभ्यमास्तामिस्यथः । तथा मे मम बाह्यः भुजयोः बर्मस्तु भुजसामथ्यं 
भवव्विस्यथेः। तथा मे मम अर्व्वाः जङ्गयोः ओजोऽस्तु गसनसामभ्यं भवलित्यर्थः । 
तथा मे मम अङ्खानि अलुक्तान्यपि शिर.प्रभरतीनि मम गात्राणि अरिष्टानि सन्तु। 
रिषतिहिसाथः रेषणं रिष्टिः हिंसा नासि रिि्येषां तान्यरिष्ठानि अहिधितानि व्याध्या- 
दिभिरतुपद्रतानि आपद्रहितानि वा भवन्त्विव्यथः। तथा मे मम तनूः ( अच्र “वाछछन्द्- 
सीः"ति पूवसवणदीघदछान्दसः ) तन्व इति मावः । मम तन्वः शरीराणि अर्थाच्छरीराव- 
यवाः तन्वा शरीरेण सह सन्तु अरिष्टा इति शेषः । मदीयास्तन्वः शरीरावयवा अपि सवेदा 
ज्यध्यादिभिरनुपद्रूता भवन्त्वित्यथः । तत्तदिन्द्ियाधिष्ठाञ्याः देवतायाः प्रसादान्मम मुखा- 
ङ्खषु तत्तदिन्द्रियपाटवानि सवदा तिष्ठन्तु. येरहं यावजीवं वाद्धंक्येऽपि पारतन्त्यं न 
प्राप्रयामीत्यारांसावाक्याथः ।। ११॥ 

‹ माता स्द्राणां दुहिता वसूनारस्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः + 
प्रणुवोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ।. 
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यप चाघ्धुष्य च ( उभयोः ) पाष्मा हतः | 
ॐ इल्घजत व्रणान्यत्त | १२॥. 

अस्य मन्त्रस्य त्रह्वछपिखिषटुप्छन्दो गौदंवता मधुपक गवाभिमन्त्रणे विनियोगः | 
“अतिरिक्तमि"'ति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं मन्तः । तच श्र इत्यय- 
सुषसगो बोचमभिति क्रियापदेन सह संबध्यते । तयथा-हे अंगाकठपुरुषाः, युष्मानप्रत्यहमेवं 
प्रवोचं प्रनवीमोलथे' । “नु इति वितक्र, खु विचायं कथयामीयर्थः । "लु" इत्यस्य ्रोपतगृपूवेकस्वादिहं णत्वम् । तथा प्रवोचमित्यत्र॒ व्यवदितोपसर्गसम्बन्धः क्रियापदेन 
सकह्षऽस्ति “छन्दसि परेपि, व्यवहिताश्च" इति पाणिनिवचनात्। वोचमिति (न 
व्यक्तायां वाचि (अ० उ० प० ) इद्यस्मादिह छढर्थे लड युत्तमपुरुषेकव चने रूपम् । 
र्डं छ् चात्र, “छन्दसि छंडलद्टः” इति पाणिन्युक्तेः । अडमावश्चाज् छान्दस- त्वदेव “बहुं . छन्दस्यमाडम्योगेऽपि” इति पाणिनेः सूत्रप्रस्थानात् । किं प्रनवीमी- 
त्यपे्षायायुच्यते । यत इयं गौः र्राणामेकादश्चसडख्यकानां गणदेवबिरोषाणां माता 
जननीस्थानापन्ना रद्राचनादौ स्वीयदुग्धादिग्रदानेन रुद्राणां माववत्पाख्यिनत्रीय्थः । (पयो 
मिश्रं चरं निवपेस्पञ्यकामः” इति श्रुतेः रद्राभिषेकभ्रसङ्गे काम्यद्रव्यं प्रत्य रुद्रचिन्ता- 
मणिमहाकाछसंहितादौ “दध्ना च पञ्ुकामाय धिया दृष्ुरसेन च । मध्वाज्येन धनार्थी च 
सुम्॒चस्तीथंजङेन च ॥ राजा राञ्यमवाप्रोति शीघमाभ्ररसेन च । पुत्रार्थीं पुत्रमाप्नोति 
पयसाच्रामिषेचनात् ॥'” इत्यादिदरोनाञ्च । तथा वसुनामषटसडख्यकानामन्येषां गणदैव, 
विशेषाणां दुदिता कन्या दुदतरस्थानीया दुदिकवत्पालनीयेत्यथः, तत्र हयं गौरस्तीति- 
दोषः। तथा आादियानां द्वादशसङ्कवश्टानामितरेषाञ्च गणदेवविरोषाणां स्सा भगिनी भगि- 
नीस्थानीया भगिनीवदनुकण्पयत्यथः। एते रद्रवस्वादित्या गणदेवा इयन्यत्रपयुक्तं यथा "स्र 
एकादश ख्याता वसवोऽष्टौ तथा स्स्रताः। आदिप्याद्रादश्च प्रोक्ता विश्वेदेवा दश्च स्थताः 
इति । तेषां गणदेवानां सध्ये केपाञ्चिदेवविरोषाणां माता, केषाञ्चिच देवविशेषाणां दुहिता, 
केषाच्चिच देवविशेषाणां स्वसा, इयं गोौरस्ती्युकतं भवतीयर्थः। तथ। अमृतस्य देवानां भक्षस्य 
अशतस्य प्रसिद्धस्य क्षीरस्य वा नाभिः आश्रयः उपत्तिस्थानमिव्र्थः । एतावता सर्वथाऽहि- 
स्येतिभावः ! अत एव हे अच्च॑कपुरुषाः, युष्मानेवं प्रवीमि यत् चिकितुषे चेतनावते जनाय 
पुम्मात्राय मद्यं मां तोष्टुमीटशी गां यूयं मा वधिष्ट माडपपदत्वादेव “माङि लङ्? इति सवंखकारापवादलवेन इह छुदूलकारो बोध्यः । वस्तुतस्तु रोड एवेहाभिग्रेतस्तेना- 
यमथंः। ईटशीं गां यूयं न हंसत मामुदिश्य गवाछम्भनरूपां हिसां मा कुरुतेव्यथः | अत्राऽपि व्यवदितोपसगंसम्बन्धः पूवंवद्वगन्तव्यः। ईदृशी गामिव्युक्तं, तत्र कीटो 
गामित्यपेक्षायाञरुच्यते। अनागामनागसमनपराधिनीमिव्यर्थः । तथा अदितिं दितिः खण्डनं 
हिसा सा नासि यस्याः सा अदितिस्तामदितिमदीनामखण्डितामर्हिस्याभित्यर्थः, 
वरृथास्वेन गोवधस्योपपातकेतुस्वात् । अदिति देवमातर वा ‹ अदितिरदीना देवमाता 
इति यास्कोक्ते, ८अदितिदवमातास्यादिःत्यमिषानाच्च । देवमाक्वन्नास्या गोः देवेभ्योऽ- थोय दध्यादिग्रदानादेव, तचचोपचारिकम् “न्द्र दध्यनद्रं पयो माहेन्द्रं वा भवतिः" इत्यादौ दरय्टयाभिन्द्रोदेशतया गन्यद्धिपयसोरभिधानं भूयते । अन्यन्नाऽपि इष्टि 
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मात्रे पुरोडाशनिम्माणप्रसङ्गे “पिष्यमाणेष निवेपत्यन्यो महीनामित्याञ्यम्ः इत्ति कात्याय- 
नोक्तः पिष्यमाणेषु तण्डुलेषु महीनां पयोऽसीत्याञ्यं निवेपत्यन्यो ब्रह्मेति सुन्रकारासिप्रायः। 
महीतिगोनामेति निघण्टुः । हे आच्यः त्वं महीनां गवां पयोऽसि क्षीरमसि क्षीरोत्पन्न- 
त्वादध तमपि पयःरब्देनोच्यतेः इति महीनां पयोऽसीति मन्त्रस्याथंः । चातुमास्येऽप्येवं 
श्रयते, वेश्वदेव्याभिक्षा भवतीति प्रक्रत्य शविश्वेभ्यो देवभ्यऽआमिक्षां वाजिभ्यो वाजिनम 
द्स्यादि । तान्येतानि दध्यादीनि तस्या गोर्वीय्याण्युच्यन्ते “गोवे प्रतिधुक् तस्यं शतं तस्ये 
दारस्तस्यं दधि तस्यं मस्तु तस्या आतञ्चनं तस्ये नवनीतं तस्ये घृतं त्या आमिक्षा तस्यै 
वाजिनम्” इति श्रुतेः । प्रतिधुच् तत्कार्टुग्धम् , श्छतसुष्णं तत् , शरो दुग्धमण्डः, दधि त॒ 
प्रसिद्धमेव, मस्तु दधिरसः, आतच्चनं दधिपिण्डः, नवनीतमेतदपि प्रसिद्धमेव, तथा धृतं 
तदपि सुप्रसिद्धमेव; आभिक्षा स्फुरितदुग्धम् , वाजिनमाभिक्षाजलम् ; इति श्रत्यथः | 
देवतोशेशतया दभ्यादिदश्चपदाथप्रदानव्वेनैवात्र देवमातृत्वोपचारोऽभिहितः। एवम्भतां 
गांमदथं मा वधिष्ट न हिसत किन्तु “नव्वेवामाशसोऽषेः स्यादिशतिवचनाच्छास्रीय- 
विधिुदिश्य गोपञ्चुं विधातुं चेत्तर्हि हिसतेतितात्पय्योथः । तदन्ते च “मम चामुष्य च 
पाप्मानठ. हनोमि इति प्रयोगः काम्यः । “मम चामृष्य च पाप्मानटे. हनोमीति यदा 
रभेत“इति पारस्करवचनात् , इतित्वालम्भपक्षेऽवगन्तन्यम् । पक्षेस्मिन्मन्त्रांशाथेर्ेवम् , 
तथाहि-अहमहंणीयः मम च अमुष्य च ( अमुष्येति षष्ठयन्तेन यजमाननाम मराह्यमिलयन्य- 
त्राप्यभिहितत्वादिहापि अहणाकत्तेयजमानस्य नाम ग्रहीतव्यम्; अमुष्य अमुकनाभ्नो यजमा- 
नस्य (अमुकशमणोऽमुकवमणोऽमुकणुप्तस्येति वा) अहंणाकत्तुः पाप्मानं हनोमि इह ““अ्यत्ययो 
बहुखं, बहुलं छन्दसी "त्यादिपा णिन्युक्तेविकरणव्यत्ययः, तत्र अन्तभूतो णिजर्थोऽप्युह्यः। हन्मि 
स्वस्य यजमानस्य च पापम्हणाकचयजमानपुरषद्वार घातयामि नतु सवाथ गामियभिप्राय. । 

"अथ यदुसत्सिसृक्षेन्मम चामुष्य च पाप्मा हवः ॐ उस्सूजत वणान्यन्तविति बयादिःः 
ति सूत्रारम्भसामथ्यीदुर्सगपक्षे तु मागामनागामदितिं वधिष्टेतयुक्त्वा तदन्ते “मम चामुष्य च 
पाप्मा हतः ॐ उत्छघजत दणान्यत्तु" इति प्रयोगो विधेयः । अस्मिन्पक्षे मन्त्रांशाथेस्स्वेवम् ; 
तथाहि-अहमहणीयः मम च अदणीयस्य अमुष्य च अहणाकन्तेख ८ अगुकनास्न इच्यादिपूव- 
वदिदापि योज्यम् ) पाप्मा हतः पापं हतम् ॐ इति स्वोकारे हे अहेणाकढठ्पुरुषाः, यूयभिमां 
गामुर्खछजत “अस्वग्यं छोकविद्धि्ठं धम्ममप्याचरेन्नतु" इति याज्ञवल्क्यादिस्पृतिषु निषेधद्- 
दानान्मुञ्चतेयथः । इति ॐ मोक्तव्येयं गो रिव्यहं स्वीकरोमीत्यथ; । तदनन्तरं वृणान्यत्त मुक्ता 
सती इयं गोस्तरणानि खादत्विव्यभिप्रायः | 

८ नत्वेवामापसोऽघंः स्यादिति वचनात् , “'अधिथज्ञमधि विवाहं दुरुतेत्येव 
न्यात्" इति सूत्रारम्भसामथ्यच्च यज्ञविवाहयोरेवाऽऽखम्भस्यावर्यकसवेन बिधानावगते 
को च गवाङम्भस्येव प्रतिषेधादरोपरतिनिधित्वेन पच्चन्तरमभ्रीषोमीयादि स्मात्तं पायसं वा 
विधेयमिति राद्धान्तः । १२॥ 

जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा ढृष्ठीनासभिशषस्तिपावा । शतं च जीव 

शरद्; घुवच्चां रयि च पुत्राच संव्ययस्वायष्पतीदं परिधतस वासः ॥ १३ ॥ 
२८ 
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अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छपिशिष्रव्छन्दस्तन्दवो देवताः कन्थायाः परिधानीयवासः- 
ष (~ ^~ भ € 

परिधापने विनियोगः । कन्याया वद्खपरिधानकर््ीत्वेऽपि सति सन्त्रपाठे वरस्येव कचत्वम्, 
(अथैनां वासः परिधापयति जरां गच्छ० परिधसस्व वासः" इति पारस्करवचनात् “आयु 
प्मतीद परिधत्स्व वासः” इति सन्त्रलिङ्गाच्च । अथ मन्त्रार्थः । हे आयुष्मति । हे कन्ये, त्व 
जरां गच्छ निदं वाद्धक्यं मया पया सह प्राप्नुहि चिरजीविनी भवेय्थः । एतेन सर्वदा 
तव विद्यमानत्वमेव मयाऽऽलास्यत इति मावः, "प्रियाविरहजं दुःखं जानात्येको हि 
राघवः" इ्युक्तेः । तथा च है कन्ये, त्वं वासः परिधसस्व परिधेहि कदाचिदपि त्वं सधपो. 
पलक्षकरक्तादिशोभनवस््रवियुक्ता मा भवेव्याश्यः । तथा एतद्रखपरिधानेन आष्ृष्टीनाम् 
अभिरास्तिपावा भवः, आकृष्यन्ते कामादिमिरित्याकरष्टयो मनुष्यास्तेषां कृते अभिरस्तिपावा 
भव अभिक्चसित्वेकल्यनिमित्तमभिस्चापादि तस्मास्पातीति अभिशस्तिपावा वैकल्यनिमित्ताद- 
भिशापात्पापासपाख्यित्री मवेत्यथ- । अनेन तव सा्वदिकपातिन्रत्यं मयाऽऽशास्वते । 
साध्वीनां नामरूरणेन पापनाशनमिव्यन्यत्राऽघ्यक्तं ““अहिल्या०-पञ्चकन्याः स्मरेननि्यं 
महापातकनाशनम्” इत्यादि । यद्वा अत्र प्रथमार्थे षष्ठी (पपा सुपो भवन्तीति वचनात् । 
आक्रष्यते मनो यया सा आषृष्टिः रूपङावण्येन अतीव सुन्दरी भवेस्य्थ* । अत एव अभि- 
रस्तिपावा च भवेत्यनुषङ्गः । शंसतियंयपि हिसाथस्तथापि अभ्युपसर्गयोगादिह् शयनाथः 
'अभिरास्ति" शयनमि"'ति क्षीरस्वामी । शयनं शय्या तल्पमिति यावतत्, तत्र पावा ( पूञ् पवने 
इयस्य रूपम्। ) पवित्रा भवेयथेः । इत इद्धं यावल्लीवनं शोभनवसपरिधानस्याशास्यमान- 

-त्वात्तत्यवसरे कदाचिच्छोभनवखपरिथिनेनातीव कान्तिसत्यास्तवावलोकनेन मदीयकास- 
चेष्टाया जवरयसम्भावित्वात्तदानीं सम्भोगप्रतिबन्धकरजस्वरादिव्युदासा्थंमभिश्चस्तिपावा 
भवेस्युच्यते मया । नोपगच्छेद्रजस्वरामिदयादिष्ृतिवाक्येन रजस्वलासम्भोगस्य प्रतिषेध. 
द्शोनादिति भाव । यद्वा अभिपूवैः शंसतिग॑क्षयां वर्त॑ते, इति याखः। तेन अभिशस्ति 
गरहिणां परस्परविरोधेन निन्दन तस्याः पातीति अभिशस्तिपावा भव विपत्तौ बुदधिप्रदानेन 
निन्दाजनककाय्यजाते. सकाश्चास्ारयित्री भवेत्यर्थः । “रतौ वेश्या गृहे दासी भोजने जननी 
समा । विपत्तौ ुदधिदात्री च सा मायौ मुवि दुरंभाः? इत्यादिवचनेन विपत्तौ धर्म॑परन्याः 
बद्िदात्रीतवदशेनादित्याशयः। किं च हे चन्ये, त्वं शतं शरदः जीव ( शतसब्दस्य बहुत्व- 
वाचकलतेऽपि ओत्सर्िकेवचनत्वादिहैकवचनशरुतिः ) शतपरिमितानि वर्ष्णि त्वं जीवेत्य्थः। 
रतवेषेपय्यन्तं तवायुभवत्विति भावः । ““हायनोऽखी शरत्समाः इत्यमरसिंहोक्तेः शार- 
च्छब्द्ः संबत्सरवाचकरः । संवत्सरो वत्सरोऽब्दो वर्षमित्यादयः सर्वैऽप्येकपय्यीयाः ! के. 
चिदत्र शरद् इति षष्छ्यन्तं वणेयन्ति । तत्पक्षे हे कन्यके, त्वं शरदः शतं जीव वषाणां शतं 
भ्राणिहि शतवषपथ्यन्तं जीव शतायुषी भवेयभिभ्रायोऽापि पूरववदेवावगन्तन्यः । तथा 
एवः रोभनदीप्तियुक्ता पातिन्त्यतेजसोपेता भूत्वा रयिं धनं पुत्राश्च अनु संव्ययस्व उत्पाद्य 
रारीडरविस्यथः । दे आयुष्मति, कन्ये, इदं वास; मयाऽऽनीतं वच्ं तवं परिधत््र परिधेहि । 
एतदसखरपरिधानेन त्वं यावदुक्तसमस्तमन््रोक्ताभिग्रेतफलोपद्रंहिता सती मया पत्या सह 
यावल्नीवं सुखेन कीडिष्यसीयभिग्रायः । जगं गच्छ परिधतव वास इत्यत्र परिधस्स्व वास 
इत्यत पुनरिह (आयुष्मतीं परिघतस्व वासः" इति पुनरुकतिरादरातिशयद्ोतनाथा, 
“अभ्यासे भूयांसमर्थम्मन्यन्तेः इति यास्कोक्तः ।। १३॥ 
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याऽगद्न्तन्नप्रयन्याऽअतन्बत याथ देवीस्तन्तूनभितोऽततन्थ । 
तास्त्वा देषीजेरसे संव्ययस्वायुम्मतीदं परिषस्स्व वासः ॥१४॥ 

अस्य मन्रस्य प्रजापतिछेपिर्गयत्री छन्दो वश्लविधाव्यो देव्यो देवताः कन्याथा 
उत्तरीयवस्परिधापने बिनियोगः, ““अथोत्तरीयं याऽअ्घन्तन्०-परिधस्स्व वासः? इति 
पारस्करवचनात् । हे आयुष्मत्ति ! हे कन्ये, या देवीः या देव्यः तन्तून् सूत्राणि अच्रन्तन् 
कत्तितवख. । तथा याश्च देव्यः तन्तून् अवयन् वीत्य तन्तुसन्तानं कृतवत्य. ओतवस्य- 
इयथः । तथा याश्च देव्यः तन्तून् सत्राणि अतन्वत श्रोतव्यः तियक् तन्तून् तिस्तारितवत्य 
इत्यथ. { तथा चकारात् या देव्य ओतान् प्रोतोश्च तन्तून् अभितः उभयपाश्वयोरपि अत- 
तन्थ ( अत्र पुरुषव्यव्ययदकछान्दसः ) अततन् तेलु. तुरीवेमादिव्यापारेण म्रथितवत्य इत्यथ, । 
ताः देवी" तत्तत्सामथ्यंवहास्तत्तव्सामथ्यंदात्रयश्च ता देव्यः स्वा त्वां जरसे दीघेकारपय्यै. 
न्तं॑निदु्टजीवनाय संव्ययस ८ इहोपग्रहपुरुपवचनन्यत्ययदछान्दसः ) संग्ययन्तु 
स्वकनल्पितेनानेन वस्त्रेण स्वामाच्छादयन्तु; अथाोन्वां स्वसवन्यापारदाय सम्पादितं 
शूपवदिदं वासः परिधापयन्त्विष्यसिप्रायः । अत एवमुच्यते हे आयुष्मति, दे कन्यके, 
ताभिः सम्पादितं परिधापनीयच् इदमेताटयं वास" परिधत्स्व परिधेहि उत्तरीयत्वेन वरणी- 
ष्वेयथ. । देवीरिति प्रथमाबहुवचने “वा छः्दसीः" तिदीचें रूपम् । अद्न्तन्निति “कृती. 
छेदने" इत्यस्य छडि प्रथमपुरुपबहुवचने रूपम् ! अवयन्निति “वेञ् तन्तुसन्ताने” इत्यस्य 
कडि प्रथमपुरुपबहुवचने कूपम् । अतन्वतेति “तनु विस्तारे" इत्यस्य डि आत्मनेपद 
प्रथमपुरषबहुवचने रूपम् । अततन्धेत्ति “तनु विस्तारे" इत्यस्यैव छडि परस्मैपदे 
प्रथमपुरुषबहुवचनस्थाने “सुपां सुपो भवन्तीति व चनान्मध्यमपुरुषबहुवच नादेशे ५८्य- 
त्ययो बहुभिः ति विक्रणव्यत्ययेन शपि “बहर छन्द सीः तिबाहुककाच्छपः शौ द्वित्वेऽ- 
भ्यासकाय्यंऽडागमे च रूपम् । सन्ययस्वे्यत्र सम्पूषस्य “व्येञ् संवरणे इत्यस्य रोरि 
परस्मेपदीयप्रथमपुरुषबहुवचनस्थाने “तिङ तिडो भवन्ती?ति आत्मनेपदीयमध्यमपुरुषै. 
कवचनम् ॥ ९४] 

परिधास्यैे यकशोधास्यै दीघांयुस्वाय जरदष्टिरस्मि | 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंम्ययिष्ये ॥१५॥ 

अस्य मनच्रस्याथवेण ऋपियजुष्रादनिर्दिषटं छन्दः लिङ्गोक्ता देवता वासःपरिधाने विनि- 
योगः । परिधास्ये, इति पैरिपूवादधतेबहुरुछन्दसीति सबविधीनां बाहृरुकस्वादिह कड 
लेट् । तस्योत्तमपुरुपेकवचने आत्मनेपदे “सिचं छेटी""ति सिप् › सिप इकारपकारयोरित्सं- 
जञात्वे तयोोपे च ततो “"्यलययो बहुरमि?ति विकरणव्यत्ययेन दयन्प्रययश्च । इयनः शकारन- 
कारयोरित्सज्ञाव्वे तयोरपि च कृते “टित आत्मनेपदानां टेरे” इति इट एत्वं बिधाय 
पश्चात् ‹ वेतीऽन्यत्रेति ठेट एकारस्यैकारश्चेति बोद्धव्यम् ! अनया शब्दसाधनप्रणास्या परि 
धास्य इति परिपूवकस्य दधातेविकरणन्यलययेनाव्मनेपदे रेड्त्मपुरुषेकव चने रूपमिति 
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वतु शक्यते। एवं यश्चोधास्ये इयत्रापि रूपसाधनप्रकारोऽवगन्तन्यः । तत्रातुपसगंपूवस्यैव 
दधाते रूपमिवयूहयम् ! केवलं तत्र यज्च इतिपदं कमत्वेनाठुसन्धेयम् । तथा लेद्लकारघच 
लृडथें इत्येव विशेषः । दीर्घायुत्वायेति चतुश्यन्तसाहचर्यादेव ये पुनः “"परिधास्यै अनेक 
भवख्परिधानाय तथा “यश्ोधास्यैः" कीत्त्यधानाय इत्येवं चर्तुथ्येन्तस्वेनाुवर्णयन्ति त 
एव प्रष्टव्या यत् “परिधास्यै" “यदोधास्यैः" इत्युभयत्र सवेनामसंज्ञामन्तरेणापि कथं स्याडा- 
गम इति! नहि स्याडागमं विना केनापि प्रकारेण “परिधाप्य यशोधास्यैःः इति पदं 
सिध्यति । परिधासी, यदयेधासी, इति चेच्छब्दस्तर्हि नदीसवे सयाडागमे तादशं रूपं चतुरथ्ये- 
कवचने मवितुमहेति । किन्तु नहि तव्ेवंविधः कथित्रययो वा श्रूयते, तस्मात् "परिधाय 
इलस्य घञं परिदधे, 'यशोधास्यै' इयस्य कीर्ति धास्ये, इत्येतावानेवाथः साधुतरोऽचसीयते । 
एकच वखपरिधानमन्यत्र यशोधारणच्न स्पष्टमायाति । तत्रैकं साधनमपरच्र साध्यमर्थाह सं 
परिदधे, एतद्रञ्लपरिधानेन यशोऽपि धास्ये एतावतेवोभयोः साध्यस्ाधनमावोऽपि प्रतीयत 
एव । वञ्लधारणेन सम्मानमवखस्य चापमानमियन्यत्रापि श्रूयते । यथा क्षीरसमुद्रमथना- 
वसरे तदेव छदम्याः स्वयंवरे “क्रि वाससेस्थं न विचारणीयं वासो हि मूलं किङ योग्य- 
तायाः । पीताभ्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां चम्मौम्बर वीक्ष्य विषं समुद्रः ।।” इति । वस्ादिप्र 
सापरं वाक्यान्तरं च यथा~५विद्यया वपुषा वाचा वश्मेण विभवेन च । वकारः पश्चभियेक्तो 
नरः प्राप्रोति गौरवम्” इति । अत इदानीमपि रोके अयोग्यस्याऽपि पुरषस्य दोभनवख- 
वन्वे सति प्रतिष्ठा वखहीनस्य च नरस्य योभ्यतास्वेऽप्यप्रतिपरत्युभयं दरीदर्यते । अतः श्रुया 
साधूक्तं “परिधास्ये यश्चोधास्ये” इतति। तदिद् यजुः “अतिरित्तम्->' इति कारिकया दीन- 
"पदान्यध्याहत्य व्याख्यायते । तद्यथा हे बासोदेवते, अं परिधास्ये परिदधे इदं बास इति 
शेषः । एतद्रख्लपरिधानं करोमीत्यथः । अनेन वश्लपरिधानेन तव कि स्यादिति चेद्घ्रोच्यते | 
यशोधास्यै यशः परिधास्ये अस्य वधस्य परिधारणेनेति शेषः । एतद्रख्परिधानेन यश्चस्वी 
स्यामिति भावः। यद्चोऽथंमिदं वासः परिदधे इत्यभिप्रायः । नेतावदेव प्रयोजनं वसखपरि. 
धानस्य; किन्त्ही्याशङ्कय एतद्रख्चपरिधानस्य प्रयोजनान्तरच्च प्रदर्येते । तयथा-दीधौयुखा- 
य इदं वखं परिदधे इति शेषः। (दीषंञ्च तदायुरिति दीर्घायुस्तख भावो दीर्घायुषं तस्मै दीघौ- 
युषरूयेतिप्ाप्ते षकारलोपदछान्दसो बोद्धयः ) दीघोयुत्वाय दीघोयष्राय चिरजीवनाय च 
वं परिदधे चिरकारपस्येन्तं निदुष्टजीवनाथेमप्येतद्रद्मपरिधानमिति भावः। खा. 
भावे स्वदेन्येनात्मण्डानेः सद्धावत्वादात्मनिन्दाकरणादिनाऽऽयुषः परिक्षीणतेऽल्पायुषर- 
सम्भावनया तन्निरासाथंमिदसुक्तं भवति यत् ““दीधौयुत्वाय इदं वशं परिदधे इति । 
यद्वा वखहीनस्य देन्यजीवनमप्यजीवनमेव । तदिदमन्यत्राप्यक्तं-“तदेव जीवनं मन्ये 
विना, देन्येन जीवनम्? पद्यशिऽस्मिन् यत्पदाभ्याहारेणाथेयोजना ““तच्छब्देन तु यच्छब्दो 
बोद्धव्यः सततं बुधैः । उदाहृते तु यच्छ्दे तच्छब्दः स्यादुदाह्टतः ।।” इति योगियाज्ञवल्क्य- 
(वचनात् । , इति देतोदैन्यजीवनं मम कदाचिदपि न स्यादित्यभिप्रायेण इह एवयुक्तं यत् 
“दीघोयुत्वाय इदं वस्त्रं परिदधे” इति। अपि चान्यत्मयोजनमप्यस्ति कासःपरिधानस्य, 
तदुच्यते “रायस्पोषम् अत्र सुपां सुपो भवन्तीति चतुथ्यंथे द्वितीया रायस्पोषम् 
अथोत् रायस्पोषाय धनयुष्टयै च इदं वासः परिदधे एतद्रख्लपरिधानेन मम धनवृद्धिर्य- 
स्वित्यभिप्रायः । किच्च हे वासोदेवते, त्वश्रसादादहं जरदष्टिरस्मि (अस्मि' इत्यारीर्लि- 
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र्थे र्ट् जरामञ्चते व्याप्नोतीति जरदष्टिः यद्वा जरन्ती जगां प्राप्ता अष्टिः शरीरं यस्य स 
जरदष्टिः बृदधशरीरोपल्ंहितः आयुःपरिपाकवानियथंः, तससादादहं तथा भूयासमिति 

भावः । तथा त्वस्मस।दादेव अहं पुरूचिभूयासमितिरोपः, “पुरुः” इति बहुनामेति निषण्डु- 
स्तस्य छान्दसो दीघं: 1* “उच समवाये” इत्यस्य उचः समवायः संयोग इति यावत् । 
पुरुभिवेहृमिः पुत्रधनादिभिरुचः संयोगोऽस्याऽस्तीति एुरचिः ( अस्स्यथं इप्रत्ययः ) तत. 

पुरुचिशप्राखथमेकवचने सकारस्य स्तवे रेफस्य रेफे परे रोपे च छृते “दरोपे ०2 इति 
दीर्ये पुरूची रायसपोषमभि संव्ययिष्ये इत्येवं मन्रपाटोऽवगन्तव्यः । हे वासोदेवते, 
त्वस्रसादादषहं बहुपुत्रधनादिभिय्तो भूयासमिति देतोस्ू्वत्संबन्धि इदं वासः अहं परिदधे 
इत्यभिप्रायः । एतावद्धिः प्रयोजनैः अभि संब्ययिष्ये ( अत्र छ्ड्थं लुट् व्यत्ययो वहुकमिति 
पाणिन्युक्तेः । ) अभि सवतो भावेन संगव्यये सन्धारये इद् वास इति दोषः । “परिधास्ये? 
इत्युक्ते पुनरिह धात्वन्तरेण तय्येबाथेस्योक्तावादरातिशयो दयोत्यते । एतदभिप्रायेण यास्के- 
नाभिदहितं निरुत्तारे “अभ्यासे भूयांसमथं मन्यन्ते? इति । किच ह वासोदेवतेः 
त्वदीयेतद्रख्मपरिधानसंबन्धेनाहं शतं शरदो वर्षाणि जीवामि ( अत्र लुड्षिये ्ट् ) जी- 
विष्यामीस्यथः । एतत्सव स्वस्रसादादेव मम स्यादिस्यभिभ्रायेण हे वासोदेवते, स्वदे 
बासःपरिधानस्य सर्वोऽप्यभिग्रायो मया दशित इति; अतो यावदुक्तसमस्तमन्रोक्ताभिप्रायो 
यथा सफरतामियात्तथा स्वयावशयमेव यतितव्यं त्वदीयप्रयल्लेन सवेमपि मम स्यादिव्या- 
रांसावाक्याथः | १५॥ 

यक्सा मा द्यावापृथिवी यश्रसेन्द्राह्चदस्पती | 

यशो भगथ माषिददयश्षो मा प्रतिपद्यताम् ॥ १६ ॥ 
अस्य मन्त्रस्याथवण छषियजुष्टादनिर्ष्ठं छन्दः लिङ्गोक्ता देवतोत्तरीयं बासःपरि- 

घाने विनियोगः । “'अतिरिक्तमिःति कारिकया हीनपदान्यध्याहय व्याख्यायतेऽयं मन्. । 
तथा हि-हे वासोदेवते, अहु त्वामनुज्ञाय इदमुत्तरीयं वासः परिदधे इति बाक्यरोषः | 
अतो मा मां दयावाप्रथिवी द्ावाप्रथिव्यो यश्चसा आच्छादयेतामिति शेषः ! किश्च इन्द्रा- 
बृहस्पती च मा मां यक्सा आच्छादयेतामित्यनुपञ्ञः । इन्द्रः त्रिरोकेराः, बहस्पतिः इन्द्रपुो- 
हितः देवगुररिति यावत्; तावुभावपि मां य्षसाऽऽच्छादयेतामित्यथ- । किञ्च यरो भगश्च 
मा माम् अविदत् अचिन्दत् चिन्दस्वित्यथेः । ( “विदु ङामे तु° उ० प › इत्यस्य 
रुढि प्रथमपुरषेकवचने रूपम् । अत्र छोड कड् बोध्यः; “छन्दसि टुङ्कङ्िटः” इति पाणि. 
नुते: आगमशाख्ममनित्यमि'ति वचनादिह जुमागमाभाव इति चालुसन्धेयम् । जीवितस्य 
पुरुषस्य गुणोत्कीत्तनं यञ्चः, तथा भगः सौभाग्यं च तदुभयं सां प्राप्रोखित्यभि्रायः । किञ्च 
हे वासोदेबतेः स्वस्सादात् यरो मा प्रतिपद्यताम् प्रतिः इत्ययमुपसर्गोऽत्न “अपः इद्युप. 
सगस्याथऽवगन्तव्यः, ततोऽयमथः मन्तो यशो मःऽपपद्यतां माऽपगन्छतु मथि सर्वद] 
तिष्रखित्यथः | १६ ॥ 

समञ्जन्तु विश्वेदेवा; स्षमापो हृदयानि नौ | 
सं मातरिषवा सं धाता सश्ुदेष्ी दधातु नौ ॥ १७॥ 
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अस्य मन्तरस्याथवेण छपिरवुष्डृष्डन्दो लिङ्गोक्ता देवता वधूवरयोः परस्पराऽभिवी- 
क्षणपूबेकमेत्रीकरणे विनियोगः, “सथेनौ समज्जयति समञ्जन््वि"यादिपारस्कयेक्ते। 
(“अतिरिक्तमि'ति कारिकया दीनपदान्यध्याह्टत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । भन्त्रेऽप्मिन् 
समिव्युप्षगातर्या क्रियापदाभ्याघ्र्तिश्च सवेत्रातुसन्धेया । तथां व्यवदहितोपसगंसंबन्ध- 
श्चात्र; तेन “सम्” द्यु पसर्गो दधाविति च्छ्यापदेन सह संबध्यते । “छन्दसि परे, व्यव- 
हिताश्चे"तिपाणिन्युक्तेः । तथाहि-कन्यां प्रति वरो वक्ति, हे कन्ये ! नौ आवयोः हृद्यानि 
हृदयादीनि मनोऽन्तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि अथवा “चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं 
मनः? इत्यमरसिदोक्तेः हृदयानि प्रसिद्धान्येव मनांसि तद्धर्मान् वा सङ्कल्पादीन् विश्वेदेवाः 
सर्च देवाः समञ्जन्तु गुणातिश्चयाऽऽघानेन संस्कुव्वन्त्वित्यथः । किच्च हे कन्ये, आपः अव- 
धिष्ठाभ्यो देवताश्च नौ आवयोः हृदयानि समञ्जन्त्वित्यनुषद्घः। सम्यगेकीक्घवेन्स्विव्यर्थः । तथा 
सति जङेनोस्सगपूवकं कन्यादानं सफलं स्यादिति भावः। तथा मातरिदिवा मातरि अन्तरिक्षे 
श्वसिति निःवासवचेशं करोतीति मातरिश्वा अनुकूखो वायुः आवयोः प्राणयोः नौ आवां 
सन्दधासिवियनेन सम्बन्धः । मम प्राणे लाँ तव प्राणे मामेवं प्रकारेण नौ आवां स्थापयसि. 
व्यभिप्रायः । तथा धाता दधाति धारयति सवेमिति धाता अनुकूलः प्रजापतिरिति यावत्| 
सोऽपि नो आवां सन्द्धातु सन्तानोतादनकमंीतिशेषः। मवयो; परस्पानुकरल्यं चिधाय 
नो आवां सन्तानोत्पादनसमथां करोलिति भावः। तथा उदेष्टी उक्ृषटम्मोगजातमिच्छतीति 
उदे इच्छात्र कामाधिषठात्री देवता यद्रा दितीति दष्ट उ इ्यप्य्थे धमौदुपदेश- 
कत्रा बणग्देवतापि नौ आवां संदघातु सम्यक् प्रकारेण स्थापयतु सवेषु गाहैर्यघम्भे- 
"ष्विति रोषः । सवेकाय्येषु सवधम्मेषु च आवयेोधदयानि सुस्थिराणि कततंमावामन्योन्या- 
मत्तो करोलित्यथंः } उदेष्रीयत्र उत्पूबादिच्छतेः केवरं दिरातेवी तच्प्रययः । तरेच्छतेख- 
चपक्षे “तीपसहछमरषरिषःइति इटो विकत्पविधानादिड्मावपक्षेऽपि छन्दसत्वादिदह् इड 
न भवति । ततो देबतामिप्रायेण ख्ीतविवक्षायां डीप्रययोऽनुसन्पेयः |} १७॥ 

कोऽदा्कस्म्माऽजदाकामोऽ्दाकामायादात् । 
कामों दाता काम->परतिग्दीरा कामेततते॥ १८ ॥ 

अस्य यजुमन्नस्थ प्रजापतिेपिरनिर्िं हन्दः कामो देवता कन्यारूपदानदरव्य- 
्रहणे विनियोगः, “कोऽदादित्यन्यदिति" कात्यायनोक्तेः। वरोऽनेन मन्त्रेण पित्रा परततं 
कन्यां प्रतिगृहाति । तत्र “अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीनपदान्यष्याहत्य व्याख्यायतेऽथं 
मन्त्रः । दातुदौनाभिमानम्युदासाथं स्वस्य च प्रति्रहजन्यदोषपरिदारायं देैन्द्ियात्मसङ्गाते 
इदानीमत्रानेन कामं विविनक्ति । तद्यथा-कोऽदात् को मनुष्यो दत्तवानियथैः, देयद्रन्यमिति. 
रोषः । तथा कस्म मनुष्याय अदात् दत्तवान्, देयद्रन्यमितिरोषः } इति वाक्यद्वयेन स्वयमेव 
शङ्कासुत्थाप्य एतसरभहयस्योत्तरं स्वयं वक्ति। कामः अदात् दातरपुरुषनि्ठः कामो दत्तवान् 
देयद्रव्यमिति शेषः । तथा कामायादात् प्रतिप्रहककेपुरषनिष्ठाय कामाय दत्तवान् देथद्रन्य- 
भितिशेषः । अत एव हे कन्याप्रद् ( अन्यत्र हे यजमान ) इदानीमपि न त्वं दाता नाह प्रति- 



मख थचन्द्रोदयः | २२२ 

ग्रहीता च, किन्तु त्त्कामामिमानी देके मल्ामाभिमानिने देवाय इदं कन्यारूपं द्रव्यं 
( अन्यत्र तु इदमयुकद्रव्यं ) ददाति; मत्कामाभिमानी देवः प्रविगृह्णति। एवं च सति 
(काम एव दाता, काम एव प्रतिग्रहीता) न त्वं दाता नाहं प्रतिभ्रहीतेद्युक्तं भवति । 
एवं कन्याप्रदं प्रति ( अन्यत्र तु यजमानं प्रति ) उक्तवा ततः कामं प्रव्युच्यते। दे काम, 
एतत्कन्यारूपं द्रव्यम् ( अन्यत्र तु अमुकद्रञ्यम् ) ते तवास्तीति शेषः, सवेत्र तवैव दाचरल- 
प्रतिमरहीद्रलादितिभावः । काम्षब्देनाऽतरेच्छाभिधीयते । यत इच्छायामेव सयां दीयते 
परतिगृह्यते च ; अतस्तत्ाधान्यप्रतिपादनाय दातृत्वं प्रतिप्रदीव्स्वं च कामस्येवोक्तं तेन काम 
स्तुतिरियमितियाज्ञिकानां परासरः | १८ ॥ 

द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी चा प्रतिगरहतु ॥१९॥ 

यजुरिदम्, अस्य च प्रजापतिच्छेपिरनिर्िषठं छन्दो लिद्धोक्ता देवता कन्याप्रतिग्रहणे 
विनियोगः । व्यक्ताथमेवेतद्जुस्तथाप्यत्र '“अतिरिक्तमि'"तिकारिकया हीनप्दान्यध्याह्यय व्या- 
ल्यायतेऽयं मनच्रः । है कन्ये, कमनीय, दौश््वा ददातु म्यं तव पितेति रोषः । छुप्नोपमानमे 
तत् । यौः आकाक्च इव वि्चिषटोपकारकस्तवायं पिता त्वा सां ददातु मद्यमितिभावः । तथा 
परथिवी त्वा प्रतिगृहावु प्रथिव्याः पञ्चभूतेष्वन्तःपातित्वात्सवंभ्राणिदेहादेश्च पाच्चभोतिकत्वा- 
नमदेहान्तगंता सवाश्रया प्रथिवी स्वा स्वां प्रतिगृहात्विव्यथः । यद्वाज्ापि द्टुप्ोपमानं तथा- 
हि तत्र “दौः पिता परथिवीमाते'ति श्चतेरिह चयौरिति पिता प्रथिबीति माता, तत्रैकत्र वृष्ट्या 
दिश्रदानेन सर्वोपकारकस्वम्; अपरत्र सवोधिकरणत्वेन सवोश्रयलम् ; तदुभयं यथाक्रममा- 
क्षिप्यते । तत्र प्रतिपूवाद्रहातेखुडथ छोद् तस्योत्तमपुरुषेकव चनस्थाने प्रथमपुरषेकव चनं च 
>्यत्ययेनेत्यनुसन्धेयम् । ततोऽयमथेः प्रथिवी इव वििष्टाश्रयोऽहं सवा स्वां प्रतिग्रहयामीत्यथंः । 
यथाऽऽकाशो वृष्प्यादिप्रदानद्वाय सर्वोपकारकस्तथायं तच पितापि उदयानादिद्वारा ममो 
पकारकः, एवं यथा प्रथिवी स्वीश्रया तथाहमपि तवाश्रयो भवामीव्याक्षयो ध्वन्यतेऽत्रेति 
मावः । १९ ॥ 

यदेषि मनसा दरं दिशोऽनु पवमानो वा । 
हिरण्यपर्णो वकणः स त्वा मन्पनसां करोहु ।॥ २० \॥ 

अस्य मन्त्रश्याथवंण छऋपिरनुष्टष्डन्दः पवमानादयो देवताः पित्रा प्रत्तायाः कन्याया 
दस्तम्रहणपूवकछं पितुः सकासानिष्छामणे विनियोगः, “पित्रा प्रत्तामादाय गृद्ीत्वा निष्का 
मति यदेषि० करोतु" इति पारस्करवचनात् । तत्र ५अतिस्किमि?ति कारिकया हीनपदान्य- 
भ्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । तथाहि-हं कन्ये, यत् यस्मात् “सुपां सुगि""ति विभक्ति- 
रोपरडान्दसः । त्वं दूरम् एषि पितगोघ्रं परित्यज्य मदरोत्रस्राप्य पितुः सकाशान्मत्समीपमा- 
गच्छसीत्यथंः । अतस्त्वं मनसा दूयसे इति शेषः । जन्मत एतावदिनपय्यंन्तं पितृगरह एवा- 
हमासम्, अय पिचरङ्कखाद्र हि मूर्वा कुत्र केन नीयते इति मनसा परितप्यसे इति भावः । तत्न 
दिशः प्राच्याद्या दिशः, अलु पश्चासवमानो वा वाशब्दः समुच्चये पवमानन्च वायुरपीत्यथैः । 
तथा हिरण्यपणे. हिरण्यं पणेप् जथीत् हिरण्मयो रथो यस्य स हिरण्यपणेः सूय्यंः “हिरण्य 



२२४ मन्राथेचन्द्रोदयः । 

येन सरिता रथेना देवो याति भुवनानि पदयन्निःति श्रुतेः, तथा वैकः विकर्ण कोटरे तिष्ठतीति केकर्णोऽभिः स “सुपां सुपो मवन्ती "तिवचनादिह तच्छब्दस्य प्रथमाबहूुवचनस्थाने प्थमेकवचने (स. इति प्राप्रे संहितायां सुपां सलगिःति विभक्तिरोपे स इति, "ते" इत्यव. गन्तव्यम् । ते दिग्वायुसुच्यौम्रथः सवा त्वां मन्मनसां करोतु (“तिम तिडो भवन्तीति वचनादिह करोतेः प्रथमपुरुषकहुवचनस्थाने प्रथमपुरुपैकृवचनं कुव्वन्त्विति योद्धत्यम् ) मद्रतदृदयां बन्तु येन तवोकण्ठानिदृततिः स्यादिति भावः ॥ २०॥ 

अपोरवक्षुरपतिध्नयेधि शिवा पदयभ्यः पुमनाः छवर्स्वाः । 
= वीरशू्दवकामा स्योना शन्नो भवद्विपदे शं चतुष्पदे ॥ २१॥ 
अस्य मन्तस्य प्रजापतिषिचिष्ट्ठन्दो लिङ्गोक्ता देवता कन्यासमीक्षे विनियोगः, “अथेनौ समीक्षयति, अधोरचश्ुरिति पारस्कयोक्तेः। तत्र ‹ अतिरिक्तम्" इति करिकया दीनपदान्यध्याहृस्य व्यास्यायतेऽयं मन्त्रः । तथाहि देकन्य, त्वम् अघोर च्चुरेधि न घोरमघोरम् अर्थात् सौम्यं चश्च यस्याः सा अघोरच्चुः सौम्यदृष्टि. अपाप. टृष्िमवेत्यथेः । अरथान्मद्टिपये त्वं सर्वदेव सौम्यनेत्रा भव ररदष्टिः कदाचिदपि मा भवेत्य- भिप्रायः । तथा त्वम् अपतिष्नी एधीत्यनुपङ्गः । पतिं हन्तीति पतिष्नी न पति्नी अपतिघ्नी तथा मवेत्यथेः । कदाचिदपि अकाय्यंकरणेन पयथवातिनी लं मा भवेत्याशयः। तथा पदय॒भ्यः गवादिभ्यः अथवा पशुभ्यः अर्थात्ञ्चवद्ाभ्रितेभ्यो शत्येभ्यः रिवा एषीत्युषङ्कः, ` हितेषिणी च भवेत्यर्थः । तथा सुमनाः श्लोभनो मनो यस्याः सा सुमनाः एधीत्यनुषङ्धः; शोमनमनस्का च भवेत्यर्थः । सर्वदा ल सुपरसन्नचित्ता च भवेत्यभिप्रायः। तथा सुवचः एथव्यनुषङ्गः, सघ शोभनं वरो यस्याः सा सवच; सप्र भावयुक्ता च त्वं मवेत्य्थ; । तथा सवं वीरसूः एधीत्यनुपद्गः, “वौरो वै पुत्र.” इतिश्रुतेरिह वीरशष्दः पुत्रवाचकस्ततोऽयमर्थ । वीरान्पुत्रान् सूते इति वीरसूः पुत्रभरसित्री च भवेत्यर्थः । त्वं चिरज विसुपुत्रजननी च वेत्यभिप्रायः । तथा त्वं देवकामा च एधीत्यनुषङ्गः, देवानग्न्यादीन् कामयते सेवारथ. मीहंते इति देवकामा, देवं देवनं क्रीडां कामयते इति देवकामा इति वा, तादृशी च तवं भवेत्यथं. । तथा स्योना एधौत्यनुषङ्गः खुखवती सुखकारिणीति वा भवेत्यर्थः | तथा हे कन्ये, त्वं नः अस्माकं द्विपदे घ्नो पादौ यस्य स द्विपात् तस्मै, (इह “पादस्य खोपोऽहसत्यादिभ्यः इत्यकारलोपे “पादः पत् ̀  इति पाच्छन्द्स्य पद्ादेशोऽवगन्तव्यः ) ्विपादयुक्ताय् मनुष्यवगीय चं सुखदेतवेत्यर्थ;। यथा चतुष्पदे चत्वारः पादा यस्य स चतुष्पात् तस्मे चलुष्पादुक्ताय पञ्युवगौय च रां सुखहेतुभवेत्यनुषङ्गः । अस्मदीयमनुष्य- बगस्य पुवगस्य चोपकाराथं सवदैव कल्याणकारिणी मदेत्यभिप्रायः ॥ २१॥ 

सोमः परथमो विविदे गन्धो विविद्ऽउत्तर; | 
ठ्तीयोऽअशरिष्े पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ २ २॥ 

चस भन्त्रख प्रनापतिच्छेषिरलु्टष्ठन्दो लिङ्गोक्ता देवता कन्यासमीक्षणे विनियोगः । 



भन्राथेचन्द्रोदयः । २९५ 

तत्र “अतिरिक्तम्” इति कारिकया दीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायतेऽयं मन्बः। तथाहि-हे 
कन्ये, सोमश्चन्द्रो विविदे त्वाभितिशेपः । जन्मसमये त्वां छन्धवानित्य्थः । अतस्ते तव 
प्रथमः भादः पतिः स एव सोमो बभूवेति वाश्यशषेषः । पातीति पतिः एषस्वव प्रथमो 
रक्षकोऽभूदित्यमिप्रायः । तत्पश्चात् गन्धर्वैः गवां किरणानां धाता सूर्य्यो विविदे त्वामिति- 
रोपः । वपद्रयानन्तरं त्वां रन्ध वानित्यथ; । अत उत्तर; तव द्वितीयोऽयं पतिः स एव 
सूर्य्या बभूवेति वाक्यशेषः । सोमापे्षया द्वितीयो रक्षकस्तव सू्योऽभू दित्यभिप्रायः। ततोऽभि- 
रपि विविदे त्वाभितिरोपः । तावत्काठेन त्वां छट्धवानित्यथः। अतोऽयं तव तीयः पतिः स 
एवाभिवभूवेतिव क्यशेपः । सोमसू््यपिक्षया तृतीयो रक्षकस्तवायमभनिरमूदित्यभिप्रायः । 
तटुत्तं स्परत्या--“पूवं खियः सुरेताः सोमगन्धर्ववहिमिः? इति । मुत्ता इत्यत्र भुजति- 
रिह पाङनाथ› तादर्याऽतिबाछिकया सह तेपां मोग्यव्यवहारासम्भवात् । अत एव “सोभः 
शौचं ददौ रीणां गन्धकं शुभां गिरम् । पाकः सवभक्षित्वं तेन शुद्धा हि योपितः?॥ इति । 
अत एव ब्योतिर्निबन्धकरत्रां व्यलेखि “षडब्द्मध्ये नोद्राह्या कन्या वष॑दवय्ं यतः। सोमो अङ 
ततस्तदवद्न्धवेश्च तथाऽनरः |” इति । तथैव यमस्मृतौ यमेनोक्तं “सप्रसंबत्सादू्ध्व विवाहः 
सावेवर्भिकः । कन्यायाः शास्यते राजन्नन्यथा धर्मगर्हितः ।।'? इति । कि च हे कन्ये, सोभा- 
यपेक्षया तुरीयश्चतुथ्िरकारसम्भोगाय मनुष्यजाः मालुपः ते तव पतिः अहमेव संजातो. 
ऽस्मीति वाक्यरोप । मनुष्यना इति “जनी प्रादुभविः" इत्यस्मात् “'जनसनखनक्मगसो- 
विद्” इति विट् प्रत्ययस्तस्य च सरवपहाररोपे छदन्तत्वासातिपदिकत्वे स्वाद्ुतत्तौ विभ- 
क्तिकाय्यं च कृते “विडनोरुनासिकस्याऽऽत्' इत्यात्वे प्रथमैकवचने रूपं भवतीत्यव- 
गन्तच्यम् | २२॥ ह 

सोमोऽददद्न्धवाय गन्धर्वोऽदददघये । 
रयिं च पुँधादादग्निमंद्मयोऽईमाम् ॥ २३ ॥ 

अस्य मन्त्रस्य प्रजापति्षिरनुष्टुष्छन्दो डिद्ञोक्ता देवताः कन्यासमीक्चणे विनियोगः 
ननु पूर्वमन्त्रेण अस्याः कन्यायाः पतित्वेन सोमादीनामभिधानास्सन्दिह्यते किमिदानीं चतु- 
णौमपि इयं पत्नी उत एकस्यैव, एकस्येव चेत्तदपि कस्यैकस्येयं पीतिविचिकिस्सायामविसे- 
पाञ्चतुणामपि इयं पल्लीतिचेन्न, सोमादीनां मदुष्यपत्यथप्रदानपरश्रुतिद शनात्! सा चेयं 
शरुतिः “सोमोऽदददन्धर्वाय०” इति । अपरश्चायं हेतुः । सोमसू्याभ्नीनां देवस्वादेवत्वे च 
सति तेषामाप्रकामलान्न यज्ञेऽधिकार: छुत्रचिच्छुयते, नहि यज्ञमन्तरेण पल्लीव्ययं प्रयोगः 
सिध्यति । यज्ञसंयोग एव पल्लीत्ययं प्रयोग उपटछभ्यते, ““पल्लीवेदं प्रतिमुश्चति वेदोऽसि? 
इति । यज्ञेन सह संबन्धो यत्र दृश्येत तत्रैव पतिशब्दस्य नकारादेशो भवति नान्यत्रेति 
तदुक्तं च पाणिनिना--“"पष्यर्नो यज्ञसंयोगे ( ४।१।३३) इति | तस्मान्मनुष्यस्येव पल्लीति. 
राद्वान्तः, “यत्कचेव्यं तदनया सह” इतिश्रुतेः पल्या सदैव यज्ञेऽधिकारदश्चनात् । अतः 
कात्यायनेनापि तथेव सूत्रं सूत्रितं “खी्णां चाऽविशेषात्" इति । अथ वृषरस्य पल्लीति व्यसते 
कथमितिचेत् ? तत्रोच्यते पत्नीव पव्रीसयुपचारात्। यद्रा आचारकिबन्तात् कर्तरि किप् । 
जथ मन्वराथः । सोमचन्द्रः वषयपर्ज्यन्तमिमां कन्यां भुक्त्वा तसश्चात् गन्धवय 

२९ 
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गन्धर्वः गवां किरणानां धाता सू्स्तस्से अददत् ददाविस्यथः। ( अद्द्दिति ' द्द दाने 
(भ्वा० आ०)" इत्यस्माहि“सुप्निडड्परहे"्युपप्रहन्यत्ययेन परस्मैपदे प्रथमपुरषेकयचने 
रपि शकारपकारयोछोपि ““इतथ्धेति" इकाररोपे “टुडडलृदक्ष्वड्दात्तः'” इस्यडागमे च ताह 
रूपं भवतीति बोध्यम् । ) गन्धवेः सूये: सोऽपि तावच्कारपय्येन्तमिमां कन्यां भुक्सवाऽग्नये- 
ऽददत् ददावित्यथेः । असनि अथोऽनन्तरमिमां कन्यां मह्यमदात् दन्तवानिव्यथेः । न केवलं 
कन्यामात्रं मह्यमदाकिन्तु रयि धनं पुत्रान् स॒तान् चकायद्धमोदि चादादिति संबन्धः, अतो 
हे कन्ये, तव पिताप्यभ्निस्निधावेव स्वां मरह्यमदादिति वाक्यशेषः । अत एव तन्तवमप्यनु- 
जानीहि यद्यं मनुष्यस्ुरीयः सोमादयपेक्षया चतुथंश्चिरकाकसंभोगाय मम पतिः सम्भूतः 
इति । तथाते च सति “ततो जाते वप जगदिदमभूत्तन्मयमिति, एवं स्वयपि भविः 
तञ्यमिति भावः।॥ २३॥ 

सा नः पूषा शिवतमा मेरय सा नऽरऊरू उशती विहर | 
यस्यान्तः प्रहराम शेपं यस्यायुकामा बहवो नि्िष्व्ये ।॥२४। 

अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छेपिखिषटष्डन्दो लिङ्गोक्ता देवता कन्यासमीक्षणे विनि- 
योगः । तन्न मन््राथविचास्दश्चायां यस्यां यस्यामिति वारयेनोक्तस्य यस्यामुरन्त इत्यत्र 
पठितस्य यच्छब्दस्य तच्छब्देन ८ तस्याः ) एवं विपरिणामेन वाक्ययोजना विधातव्या 
यत्तदोर्नित्यसंबन्धात् । तत्रापि षष्ण्यथं सप्तमी (सुपां सुपो भवन्तीति वचनात् । तथा 
उशन्तः प्रहराम इत्युभयत्रात्मनो गुरत्वादिह् पूजा थ बहुवचन; सुपां सुपो भवन्तीति प्रथ- 
मेकवचनस्थाने प्रथमावहुवचनं वा । तथेव “विडं तिडो भवन्तीति हरतेकंड्ं छोडन्तम- 
पुरुषेकवचनस्थाने उत्तमपुरुषबहुवचनमिति च बोद्धव्यम् । तथा यद्यपि “शेपो वैतस 
इति पुंसः प्रजनस्य, रोपः शपतेः स्परशति कम्मेणो वेतसो वितर्तं भवति, यस्यामुशन्तः 
प्रहराम शेपम् ; च्रिःस्म माह: रनथयो बेतसेनेत्यपि निगमौ भवत 1” इति याश्कोक्तेः शेप 
इति पुरुषोपस्थेन्दरियस्य नामेत्यवसीयते । किन्तु “उदन्तः प्रहराम शेपम् इति यत्तत्नोदा- 
हृतं तत्तु ऋगवेदिनां गभौधानप्रकरणे पठितस्य “तां पूषज्छिवतमा मेरयस्व यस्यां बीजं 
मतुष्या २ वपन्ति । या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुश्चन्तः प्रहराम रोपम् |+” (ऋ 
सं० त, ३, २७ २-८ ५५ १; ४) ) इति मन्तरस्याथमभिग्रेस्य “हन्तः प्रहराम रोषम्” 
इति तत्र परदरितम् । वस्तुतस्तु तत्र शोपशब्द॒ः पुंस" प्रजननाथेकः शिश्चवाचको भवितुर्महति । 
अत्र तु प्रकरणभेदाद्थेविरोधाच्च तादशाथेस्याऽसामञ्जस्यं प्रतीयते । तत्र “तां पूषञ्िव- 
तमा० इति मन्त्रस्य गमोधानप्रकरणे पाठः। इह तु “खा नः पूषा शिबतमा०?? इति मन्त्रस्य 
विवाहप्रकरणे पाठः । तथा प्रकरणमेदादेव मन्बभेदोऽप्यस्ि । नहि केवट मन्त्रभेदः 
किन्तु शष्द्परिपास्याऽपि पाठभेदो दृश्यत एव । प्रकरणमेदो दश्यते यथा- तत्र हि 
गभोधानप्रसङ्गवशात् “यस्यां खी योनो उशन्तः पुत्रान् सुखं चेच्छन्तः शेपं शिदनं प्रहरामः 
भ्वेशयामः इत्येवमथेः ( “यस्यञुश्न्तः प्रहराम शेपम्” इत्येतन्सनत्रांशस्य ) साघुतर एव । 
इ तु विवाहमकरणवज्चादेव चतुरथीकिम्मणः प्राक् प्या सह भाय्योलस्थानुपपत्तित्वा- 
तदानीं शिश्चप्रहरणक्रियायाः संतयम सस्भवाद्विवाहमण्ड्पे तदानीं कन्यावरयोः सवश. 
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पिदधादपितृग्यप्रथ॒ति बहखतरगुरजनसङ्कस्य सद्धावाच्च “यस्यामुशन्तः प्रहराम सेपप्” 
इव्येतन्मन्तरांराविरिष्टस्य “सा नः पूषेति वेवाहिकमन्त्रस्य गभौघानप्रकरणपदटितस्य «तां 
पूषञ्छिवतमा ०? इति मन्तरस्या्थवदिहाप्य्थैकरणे सुतरां तादशाथेश्य प्रयोजनाभावादसा- 
मञ्ष्या्च तादशोऽर्थो ` विरुध्यत षएवेयथचिरोधोऽस्ति तस्मादिह शेपदाब्दः स्वप्राथवाची 
“दोपः स्वप्रस्तथा रिदनः रोपः दोवं च कुच्रविदि"? तिवाचस्पत्यभिधानात् । रोप इत्यत्र 
“रीङ् स्वपेः इत्यस्मात् “्ुडश्ीभ्यां रूपस्वाद्भयोः पुट् चे” स्योणादिकोऽसुन्प्रत्ययस्तस्य 
पुडागसश्च बोध्यः । अयं रोपराब्दः कचिदच्रव्ययान्तोऽपि छन्दसि दस्यते । तत्र बाहुख- 
कद्च्प्रययः पुडागमश्च बोध्यः । “अर्थो नित्यः परीक्षेत न संस्कारमाद्वियेतेतिया- 
स्कोक्तेः । अत उक्तं भाष्यकारेण “छन्दसि दशानुबिधयः? इति । अतो वेवाहिकप्रकृरणक्रमेण 
विनियोगाद्ुसारेण च ““अतिरिक्तमि'"ति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं 

मन््रः। तथाहि हे कन्ये, उशन्तस्वदीयकल्याणमिच्छन्तो वयं यस्यामर्थात् तस्यास्तव 
रोपं रेते इति रोपस्तं शेपं स्वप्नं प्रहणमः ( उशन् त्वदुयकल्याणभिच्छन् 
अहं यस्यास्तव शेपं स्वप्र प्रहरामि प्रक्षिपामीत्यथः । सुपां सुपो भवन्ति तिडां 
तिडो भवन्तीति व्यययपक्षे एवं हि वाक्यार्थोऽप्यवगन्तव्यः ) । हे कन्ये, सवेदाहं 
तव प्रत्यक्षमेव कामये न तु कदाचिदपि तवाऽप्रव्यक्चं सोदुमहमलम्; अतस्तव 
स्वप्नं दूरीकयोमीत्यमभिप्रायः । अप्रत्यक्ष हि वस्तुनि स्वप्नो भवति नतु प्रत्यक्षे वस्तुनि | 
अतो मया पत्या सह सदा त्वं विद्यमाना भव, चिरजीविनी मवेत्याश्ंसावाक्याथेः । ननु 
मम चिरजीवनेन तव कि स्यादिति चेत्तत्रोच्यते । यस्यां त्वय्येव चिरजीविन्यां सत्यां मम 
निविष्ठ्ये अभ्रिहोत्राचयुपास्नयाऽन्तःकरणशुद्धिद्राय सायुष्यसुक्ये बहवः कामाः अर्भ 
दो त्रादिद्ाय धम्मेपुत्ररतिसुखरूपा नानाविधा अपि अभिखाषाः सम्पदस्यन्ते इति वाक्य. 
रोषः, गमोधानादिसंस्कारसंस्कृतस्याधीतवेदस्य कृतयज्ञस्य जनितयुत्रस्य निष्पापस्य 
निःसपरहस्येतादरस्येव पुरुषस्य ज्ञानकाण्डेऽधिकारात् । छृतयज्ञत्वे सव्येव निष्पापस्वं 
निष्पापत्वे च सति निःखपरहत्वं निखपरहसे च सत्यां मुक्तिमेवतीति सिद्धान्तः, 
८ ऋते ज्ञानान्न युक्तिरिति वचनात् । तत्सवेकम्मंसाधनस्याभनिहोत्रादेस्सखज्जीवनेनैव 
सद्धावः, “यत्कन्तेव्यं तदनया सह” इति श्रुत्या दम्पत्योः सहाधिकारदशनात् । * एवं 
हि त्वयि विनष्टायां यदाऽदचिहोत्रादिकमपि सवं विनष्टं ्यात्तन्मामूदेतद््थं “यस्या 
मुशन्तः प्रहराम रोप यस्यामुकामा बहवो निविष्स्येः इति स्वां प्रत्युच्यते । “'दाहयित्वाऽ- 
भ्निहोत्रेण सयं दत्तवती पतिः। आहरेिधिवदारानम्नीश्चेवाविरस्बयन् ।” इति स्यृत्या 
पल्यां विनष्टायां पुनदीरान्तरम्रहणानन्तरमे वाग्निहो्रादावधिकारदनादिति मावः। कि 
च है कन्ये, यस्यां त्वयि विद्यमानायां सव्यं मम सवी अप्यग्निहोघ्रादिरूपाः अनुष्ठान 
क्रियाः प्रवत्तिष्यन्ते । धमेपुत्रतिुखरूपा नानाविधाः सर्वे कामाश्च सम्पत्स्यन्ते सा स्वं 
नोऽस्माकं पूषा पोषणकतरीं भवेति वाक्यशेषः । ( एवं सर्वत्र च्ियापदंमध्याहतैव्यं वाक्य. 
स्य साकाह्ुत्वात् ) । तथा च है कन्ये, त्वं शिवतमा च भव अतिशयेन शिवा शिवतमा 
अतिकल्याणकन्नी भवेत्यभिप्रायः । तथा च ह कन्ये, स मा ईरय { “र गतौ इयस्य 
रोण्मध्यमपुरुषेकवचने रूपम् । ) मत्तः प्रथड्या भव मय्यनुर्ता भवेद्याशयः। तथा च हे 
कन्ये, नोऽस्मान् उराती कामयमाना सकी स्वम् ऊरू विहर ( 'ऊरू' इयत सुमिङ्ङ्पमहेति 
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तस्य नक्षत्राणि, तस्यापः; तस्य दधिणाः, तस्य ऋक्सामानि, इति षण्णामुत्तर- 
मन्त्राणामोषध्यादिनामका अण्धरसो देवताश्चावगन्तन्याः । मन्त्ाश्चेते यजुःस्वरूपाः 
तेषामृषिश्च प्रजापतिरेषानुसन्धेय.+““अनिर्दिष्पु सवत्र छषिश्चापि प्रजापतिरिति वचनात् । 
चकरादनिर्दिष्टदेवताकषुं मन्त्रेषु देवतापि प्रजापतिरेवेति स्मृत्यर्थो बोध्यः । ^“श्रजापतेरिदं 
जातमन्ते तत्रैव डीयते । भूतं भव्यं मविष्यच्च प्राजप्यं ततः स्पृतम् ? |! इति विशेषवचना 
त्सवेत्रान्यत्राप्यनिर्दिष्टदेवताकववेऽनिर्िषटर्षयत्वे च प्रजापतिरेव ऋषित्वेन देवतात्वेन च 
गृह्यते । यज्ुषामनियताक्षरानियतपादावसानतान्नास्त्येव छन्दःकल्पनेति बहूनां बिदुर्षां 
परामशः । ननु “देव्येकम्?' इदययादिसवांनुक्रमसुत्रे कथमुक्तं कालयायनेनः एकाक्षरं यज्ञुदैवी 
गायत्रीनामकं भवतीत्यादि तद्र्तिकृतापि कथममिहिपमिति चेदत्रीच्यते । अस्तु तर्हिं छन्दः- 
कल्पनेति तानि काव्यायनोक्तछन्दांस्यक्षरपरिगणनया सवौयुक्पत एवावगन्तव्यानि । इह 
म्रन्थविस्तारभिया तानि नोच्यन्ते । अथ प्रकृतमनुससयमः । छताषाडित्याद्यारभ्य षटकण्डि- 
कापय्यन्तं प्रतिकण्डिकान्तगतं हि मन्त्रह्मयमिति निशितं पूर्वोक्तश्रतिवाक्यात्कास्यायनवच- 
नाच । तत्र तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहेत्येतन्मात्रपाठे केस्यौषधयोऽप्सरसो 
मुदो नामेत्याकाङ्खोयत्तेः समस्भवात्तद्.युदासाथमेव “ऋतापाडतधामािगंन्धवंः' एतन्म- 
न्तरांस पूषेमन्त्रादपक्रष्य तस्योषधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहेत्यनेनोत्तरमन्त्रेण सदं योज- 
यित्वा “ऋताषाडतधामाभ्निगन्धवेस्तस्योषधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहेव्ये”वं मन्त 
सम्प्रदायविदो याक्ञिकाः पठन्ति। एवमग्रेऽपि सवत्र बोद्धव्यम् । तदनु सारेणेव तत्तन्मन्त- 
विभागं प्रददयं तत्तदथंच्च विघ्रणोमि । तत्र सवत्र मन्त्रेषु “ख न इदं ° तस्मे स्वाहा०, तथा 
(तस्यः ताभ्यः इत्यादिषु तच्छब्दोपादानात्तत्तन्मन्तरांशेषु प्रथममेव यच्छब्दो ऽध्याहत्तेव्य? 
यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्् । तदुक्तं यो गियाज्ञवल्क्येनापि (तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धन्य 
सततं बुधैः । उदाहटते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहृतः ।। इति । एवमग्रेऽपि सवेत्राद 
सन्धेयम् ॥ २५ 

छता पाड्तथांम्ाग्निगेन्धर्वः । 
{ ई 1 ; 

स न्दं ब्रह्म त्रं पांत तस्म साहा व्वाट् ॥ २६ ॥ ` 

ऋताषाडित्यादिद्रादशषमन्त्राणां प्रजापतिक्रषिरनिर्दिष्टाति च्छन्दांसि लिङ्गोक्ता देवता 
राध्रभरसंज्ञकाध्यहोमे विनियोगः । अथ मन्नाथेः-“अतिरिक्तमिःःति कारिकया हीनपदान्य- 
ध्याहस्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । य इंटृशीऽभनिगन्धर्बोऽस्तीतिरेषः । योऽभ्रिगन्धवेरूपो वत्तेते 
इत्यथः । सोऽभिगन्धर्वो नोऽस्माकमिदं नह्य ब्राद्यणजाति ब्रह्मज्ञानं वा तथा कषत्रं श्चत्रजाति 
वीय्यं वा पातु रक्षसिव्यथः । कीटशोऽभ्रिगन्धवं इद्यपेक्षायामुच्यते । ऋताषाट छतं स्यं 
सहते इति ऋताषाद् सत्यमेव सहते असत्ये तु कुपितो भवतीत्यथंः। “सहेः साडः सः” इति 
परसवं तथा पू्वंपदस्य छान्दसो दीषश्चेयनुसन्धेयम् । पुनः कीदशः ऋतधामा चतं सयभ- 
विनश्वरं ब्रह्म अवरयम्भाविषरोपेतं यज्ञाख्यं वा धाम स्थानं यस्य स ऋतधामा ब्रह्यतेजञ 
स्वरूपः सलप्रतिष्ठो यज्ञाधिष्ठितो वेति यावत् । घामशब्दोऽत्र स्थानवाची "धाम रदमौ गृहे 
देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः इति हैमचन्द्रोक्तः। य ईटशोऽभिगन्धर्वस्तस्मै अभ्नये गन्धर्वाय 

५, 
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गन्धर्वहपायाभ्रये इति यावत् । सवाहा वाट् , स्वाहया करिण वपद्कारेण चस्मामिहे विदीयते 

इति शेपः। तन्मदत्त हविश्वदथं सुद्ुतम्भव वित्यथं. । ““तस्या दो स्तनो देवाऽउपज्ीवन्ति स्वाहा 
कार वषटकारश्चे'ति श्रतेः । अपरे ओषधी नामप्सरस्वारोपस्य वक्ष्यमाणतादिहामरगन्धव- 

त्वारोपोऽघुखन्धेयः । एवमग्रेऽपि सटठेहितो व्विश्वसामेत्यादिषु मन्त्रेष्वपि बोद्धव्यम् ॥२६॥ 

तरृतापाडत्ांपागिनिगेन्धवेस्तस्योषधयोऽप्स॒रसौो 
पदो नाम ताभ्य स्वाहां ॥ २७॥ 

अथ मन्त्राः । तत्र “अतिरिक्तमि""ति कारिकया हीनपदान्यध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं 
मन्त्रः ऋताषाड् , तन्नामक. ऋतधामा सव्यप्रतिष्ठो योऽयं गन्धवरूपोऽभचिस्तस्यामगन्धवेस्य 
मुदोनाम ओषधय. या अप्रसः सन्ती विशेषः । मोदन्ते सवं जना आभिरिति मुदः सर्वेषा 
मोदयिन्रयः ब्रीहि थेयादिनाश्ना प्रसिद्धा या ओषधयोऽप्रसः स्रीतेनोपभोग्या इत्यथैः | 
ताभ्यः ब्रीहियवाध्ो षधिरूपाभ्योऽप्सरोभ्य, अप्रेगन्धवेस्य खीतेनोपभोग्याभ्यो ब्रीहियवादि- 
नाभ्ना प्रसिद्धाभ्यो गन्धवंपन्नीभ्यः स्वाहा एतदस्मसदत्तं हवि. युहुतमस्तविव्यथः । नामेत्यत्र 
मशब्दाष्ठिभक्तेः पां सटगिति छक । गन्धर्वाणामप्सरसो भवन्तीतिप्रसिद्धेरिह गन्ध 

दह्पस्या्नेः संभोगाथं खीतेनाप्सरसोऽपि भवितुमुचिताः, अतस्तस्य सम्भोगाथं सखीत्वेन 
सम्मोग्या मुदोनाम ब्रीह्माया ओषधय एवाप्सरसो वत्तन्ते । तदुक्तं च श्रुत्या “अभमिहं गन्ध 
बेऽओषधीभिरप्योभिर्मिथ॒नेन सहोचक्रामः"इति । “ओषधयो वै मुदऽओषधीभिर्हीदट. सवं 
मोदते (९1४ १19)'इति च । अतस्ताभ्योऽपि होमः क्रियते इति भावः । अत्र रूपकालङ्कार इति 
वक्त श्रयते “रूपकं शूपितायेपा (पो वि ) द्विषये निरपहवे"इति विश्वनाथोक्तेः । इदामने 
गेन्धवेत्वारोप एव ओषधीनामप्सरस्त्वारोपे निमित्तं तस्मादत्रापि शिष्टशब्दनिबन्धनं केवल. 
परम्परितं रूपकं हीदं “यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम् । तत्परम्परितं श्िष्टाऽऽ 
श्विष्टसम्दनिषन्धनम् । प्रत्येक केवरं माङरूपं चेति चतुर्विधम् ।।' इति तत्रैव तदुक्ते । 
एवं वक्ष्यमाणेष्वपि मन्त्रेषु सवेव्रावगन्तव्यम् । रूपकशाब्दाथस्त्वेवं ““रूपय्युपमानोपमेययो 
रमेदारोपेणेकतां नयतीति रूपकम् । यथा (“सुखं चन्द्रः” इयादौ मुखस्वचन्द्रखरूपधम्म- 
वत्तयोपस्थितयोयंखचन्द्रयोरभेदारोपः । एवमभिगंन्धवं इयादावपि बोद्धव्यम् । एतच्च साहि- 
स्यविनोदिनां विदुषां कृते दिड्वात्रमिह् दरितम् ॥ २७॥ 

सदे.हितो चिविश्वसापा सूर्यो गन्धव । 
स नंऽृदं ब्रहम चतरं पात तस्मे स्वाह व्वाट् ॥ २८ ॥ 

अथ मन्राथः--तत्र “अतिरिक्तम्” इति कारिकया हीनपदान्यध्याह्य व्याख्यायतेऽ 
यं मचः । तथाहि - संहितः सन्दधात्यहोरात इति संहितः “असौ वा आदित्यः सट ० हित 
एष ॒द्यहोरात्रे सन्दधाति इति श्रतेरहोरात्रयोः सन्धानकत्तीयमादिय एवेदयवगम्यते । 
तथा विच्सामा विश्वानि सर्वाणि सामानि प्रतिपादकत्वेन यस्य स विश्वसामा “यदेतर्चि- 
दीप्यते तन्महात्रतं तानि सामानिः"इति श्रतेः सवेसामप्रतिपाद्यः स॒ एवायमादित्य इत्य 
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प्य्सीयते । यद्वा ““विश्वसासेस्येष हयव सवठं० सामः? इति श्रतेर्विश्चसामा स्रसामरूपः 
सवंसामवेदमयः स॒ एवायमादित्य इत्यप्यवबुद्धःयते । य एवम्भूतः सूर्य्यो गन्धव. सूय्य- 
नामको गन्धव: सूय्यं एव गन्धवं इति यावत् । “सनऽइदमिःत्यादिकमन्यत्समानम् । अत- 
स्तदथेः पूवंवदिहाप्यनुसन्धेय इत्याशयः ।॥ २८ ॥ 

सुटे.हितो विन्वसाम पूर्थ्यो' गन्धूवेस्तस्य 
पयचयोऽप्सरसऽञयुवो नाम॒ ताभ्यः स्वाहां ॥ २९॥ 

अथ मन्त्राथः-तत्र “अतिरिक्तम्? इति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते 
ऽयं मन्त्रः । तथाहि-संहितनामा विश्वसामा सवेस्रामवेदमयः सूय्यं एव योऽयं गन्धव 
स्तस्य गन्धवेरूपस्य सूय्यंस्य आयुवो नाम मरीचयो या अप्सरसः सन्तीति दोषः । आसम 
न्ताद्युवन्ति भिश्रीभवन्तीत्यायुवः नामेकदेशे नामम्रहणमिति शिष्टानां कवचःस्मरणादिह 
'आइत्येकाक्षरेण आयुषो ग्रहणं तेन आ अथात् आयुः युवन्ति -योजयन्तीत्यायूव 
वृष्छ्यादिष्टारा जीवनहेतुभूता वा नाम तन्नाश्ना प्रसिद्धा मरीचयो या अप्सरसः खीतेनोप- 
भोग्या वत्तेन्ते इत्यथ; । ताभ्यः स्वाहेत्यादिकमन्यत्समानम् । अतस्तदथं. पूवव दिहाप्यव- 
गन्तव्यः । गन्धवौणामप्सरसो भवन्तीत्िप्रसिद्धगन्धवंरूपापन्नस्य सूय्येस्य सम्भोगाथं 
खीत्वेनाप्परसोऽपि भवितुं युक्ताः, अतस्तस्य सम्भोगाथं खीेन सम्भोग्या आयुवो नाम 
तेजखसरेणूपा मरीचय एवाप्सरसो विद्यन्ते । तदुक्त च श्रव्या “सूर्य्यो ह गन्धर्ने मरी 
चिभिरष्सरोभिर्मिथुनेन सहोचक्रामः--इति । तथा “ञायुवाना इव हि मरीचयः पवन्ते? 
इति च । ( ९।४।१।८ ) अतस्ताभ्योऽपि मन्व्ेणानेन होमः क्रियत इदयमिप्रायः ।! २६॥ 

पुस्णः सुथ्यरदिपथन्द्रमां गन्धैः । 
स नऽइदं बह्म कषत्रं पात तस्म स्वाहा व्वाट् ॥ ३०॥ 

अथ मनच्राथः । तत्र (अतिरिक्तम्? इति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते 
ऽयं मन्त्रः । तथाहि-य ईटशश्चन्द्रमा गन्धकः अथा ्रन्धवेहूपापन्नो यश्चन्द्र क्तत इति 
गेषः । स नऽइदभित्यादिकमन्यत्समानम् । अतस्तदर्थोऽपि पूवेवदिहाप्यवगन्तव्यः } कीट 
न्द्रमा गन्धवं इलयपेक्षायामुच्यते । सुषुम्णः स॒य्येरदिमः सषुम्णनामा सय्यरदिमरिलयर्थः । 
सुषुम्णः सष्टुुख इति भावः । सहि नित्यं सवांणि भूतानि स्वीयाल्हादनसामर्थ्येन सुख 
यतीयाशयः । सूय्यस्य ररिमः सूय्यरदिमः, सषुम्णनामा एको हि सूय्यरदिम. सूय्यौन्निःसृत्य 
चन्द्रमसं प्रति गतः सन् सवाोन्ध्राणिनो ह्वादयतीत्यथेः । तदुक्त यास्केन “अथाप्यस्थैको 
रदिमश्वन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितन्यमादित्यतोऽस्य दीप्िमवतीति । श्सुन्नम्ः 
युखनामेति निघण्टुः । शोभनेन कम्मेणा मीयते निमीयते, सुष्टु मीयते परिच्छिद्यते भोगे 
नेति वा तच सुप्र सुखम् सुष्टु सुम्नं सुखं भवति यस्मात्सः युषु्न इति प्राप्रे तस्य छान्दसत्वा 
ण्णत्वम् । अतः सुषुम्णः सुसुख इत्युक्तं भवति । यद्रा सुषुम्णः शोभनं सुस्रं सुखं धस्मात्स 
स॒षुम्णः सुयज्ियः यज्ञ्रारा सुखप्रद इयथः। तद्धारा याज्ञिकानां चन्द्रोकापतेरुक्तत्वात् । तथा 
सूय्यरद्विमः सूय्यस्येव रश्मयः किरणा यस्येति विग्रहः । तथोक्तः एवम्भूतश्चन्द्रमा गन्धं 
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इत्यथः । तदुक्तं च श्रुस्या (सुपुम्ण इति सुयज्ञियऽ्येतरपूय्यरदिमरिति सूय्यस्येव हि चन्द्र 
मसो रदमयः'? इति । रपं पूववदिहाप्यनुसन्धेयम् | ३० ॥ 

च| [च सुषुम्णः सुय्येरसिपधरन््रमों गन्धवेस्तस्य 
नक्तत्राण्यप्रसों भङरयो नाम ताभ्य स्वाहां ॥ ३१॥ 

म्ण: घुुसपरदः एुपु्णनामा सूथ्यरदिमः सूथ्येररिमिसदशः -स्यर्मिरेव वा 
यश्चन्द्रमा गन्धवेः गन्धवेरूपापन्नश्चन्द्र इटि यावत् । तस्य चन्द्रमसो गन्धस्य गन्धर्वरूपस्य 
चन्द्रस्येतियावत् । मेश्र्यो नाम नक्षत्राण्येव या अप्सरसः सन्तीति शेषः, भां कान्ति कुष. 
न्तीति सेक्गसयः प्रपोद्रादित्वाव्साघुः, भेङकरिति नाभ्ना प्रसिद्धा इतियावत् । नक्षत्राण्येव या 
अप्सरसः खीतेनोपभोम्या वन्तेन्त इति मावः । ताभ्यः म्बाहेत्येतत्पूववत्समानमेव, अतस्त. 
दथः पूवेवदेवात्राप्यनुसन्धेयः । गन्धर्वाणामप्तरसो भवन्तीतिप्रसिद्धेरिह् गन्धर्वरूपस्य 
चन्द्रमस सम्भोग्राथं ख्रीवेनाप्रसोऽपि भवितुं युक्ताः, अतस्तस्य सम्मोगाथं सीते 
सम्भोग्या मेकुरितिनाग्ना प्रसिद्धाः नक्षुत्ररूपा एवाप्सरसो विदन्ते इत्याशयः । तदुक्तं च 
रुरा “चन्द्रमा हं गन्धर्वो नक्षत्रेरप्परोभिर्भिथुनेन सहोचक्रामः ता मेुरयो नामेति माङ्रयो 
ह नामेता भाहि नक्षत्राणि छुबेन्ति ( ९।४।१।९। )” इति । अतस्ताभ्योऽप्यनेन मन्तरेण 
होमः क्रियते इत्यभिप्रायः ॥ ३१॥ 

इषिरो विविशवभ्य॑चा व्वातों गन्धे? । 
स नऽडृदं बह कं पातु तस्मै स्वाहा व्वार् ॥ ३२ ॥ 

अथ मन्तराथः । तत्र ५अतिरिक्तम्"इति कारिकया हीनपदान्यध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं 
मन्तः } य इटश्चो वातो गन्धवेः अर्थाद्रायुरेव गन्धर्वैः गन्धर्वरूपापन्नो योऽयं वायुरिति 
यावत् । सन इत्यादिकमन्यस्समानम् । अतस्तस्य स्पषटोऽथं एव । कीटशो वातः इषिर. “दप 
गतो” दिवादिः, इष्यति गच्छतीति इषिरः, जओणादिक इरप्रस्यय- शीव्रगमन इत्यर्थः । पुनः 
कीटशः -विश्वन्यचाः विश्वस्मिन् व्यचो गमनं यस्य स विश्वव्यचा; स्वतो गमनरील 
इत्यथः “रषिर इति क्षिप्र इ्येतद्िदवन्यचाः इत्येपहीदटं स्व्यं व्यचः करोतिः इति 
श्रुतेः । वायोः सवत्र गमनं च प्रसिद्धमेव “वायुः सर्वत्रगो महान् इति स्मृतेः ॥ ३२॥ 

1 क इषिरो विवृश्वन्यचा व्वातों गन्धु्वस्तस्यापोंऽप्स॒रसऽउज्जों 

नाम॒ ताभ्य स्वाह । ३३ ॥ 
अथ मन्व्राथं.। तत्र “अतिरिक्तम् इति कारिकया हीनपदान्यभ्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं 

मन्त्रः । कथाहि--इषिरः शीघ्रगामी विश्वव्यचाः सर्वतो गमनसवभाबो यो वातो गन्धव 
वायुरेवायं गन्धवेस्तस्य वातस्य गन्धर्वस्य गन्धर्वरूपापन्नस्य वायोः उर्जोनाम आपः था 
अप्सरसः सन्तीतिशेष. ! उजेयन्ति जीवयन्ती घान्यादुतपादनेनेत्यूर्जः तन्नान्ना प्रसिद्धाः आपः जकान्येच या अप्सरसः स्ीतेनोपमोग्या विचन्ते इति भावः । ताभ्य इति पूवेवरस- 



मन्नाथं चन्द्रोदयः | २३३ 

मानमत्रापि । अतः पूवेवदेवार्थोऽप्यवगन्तव्यः} गन्ध्ाणामप्रसो भवन्तीति प्रसिद्धरिह 
गन्धवरूपस्य वायोः सम्भोगाथं खीसवेनाप्सर्सोऽपि भवितुं युक्ताः, अतस्तस्य संभोगाथं 
सखीत्वेनोपभोग्या ऊज्जं इति नाभ्ना प्रसिद्धा आपः एवाष्छरसो वियन्ते । तदुक्तं च श्रुत्या 
८'आपो वां अर्जद्धि.यो ह्यगं जायते? इति प्रक्रम्य तत्रेव "वातो ह गन्धर्वोऽद्धिरप्छरोभिर्मिथु- 
नेन सहोच्चैक्रामे" त्यादि । (९।४।१।१०) अतस्ताम्योऽप्यनेन मन्त्रेण होमः क्रियते इयथः) ३३ 

भुज्यु सपर्ण यज्ञो गन्धः | 

स नऽदृदं बरह्म धं पात तस्मे स्वाहा ववार ॥ ३४ ॥ 

“अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहव्य व्यास्यायतेऽयं मन्त्रः । तथादहि-य 
ईदृशो यज्ञो गन्धर्वोऽस्तीतिसेषः। योऽयं यज्ञ एव गन्धर्वूपोऽस्तीत्यथेः । स न इत्यादेव्यो 
स्या तु पूववदिहाप्यनुसन्धातव्या, नहि तत्र कधिद्धिशेषो नवाथेभेदोऽप्यस्ति । कीटो यज्ञ 
इत्यपेक्षायायुच्यते। भुज्युः “भुज पानाभ्यवहारयोः' भुनक्ति वृष्ट्ादिद्वारा पाख्यति 
सवांणि भूतानीति सुज्युः, यद्रा भुनक्ति परमापूर्वोत्पत्तिद्राराऽनिष्टनिरसनेनारिष्टेः सकाशा. 
त्पाङ्यति यजमानानिति भुब्युः । “यज्ञाद्धवति पजन्य: पजंन्यादन्नसम्भवः । अन्नाद्भवन्ति 
भूतानि यज्ञः कम्मसमुद्धवः ।।' इति भगवद्वाक्येन यज्ञस्य पजन्याद्युसत्तिकारणत्वेन बृष्स्या- 
दिद्वारया सवंपाङुकत्वावगतेः भच्युः अथोदुष्स्यादिद्वारा सवपाङको यज्ञ इयथः । तदुक्तं च 
श्रुत्या “यतो हि सर्वाणि मृतानि युनक्ति"इति । एवं 'पुतरेषख्या यज्ञेत पुत्रकामः” इत्यादि 
श्रुतेय॑ज्ञस्य पुत्रोस्पत्तिनिमित्तकपरमापूवेजनकतेन प्राक्तनदुरितक्षयद्वार पुत्रप्राप्निहेतुव्छ- 
पुत्रस्य च “पुंलाश्नो नरकाल््ायते"इति युचः इति शब्दव्युत्पत््या पुत्रेण लोकाञ्जयति 
पोत्रेणानन्त्यम्रुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रघ्रः प्राप्रोति विष्टपम् ।।"” इत्यादिवचनेन च नरक- 
ताणहेतुतखदशेनात् । “अग्निहोघं जुहूयास्स्वगंकामः, दशेपोणेमासा्यां यजेत स्वर्गकाम; 
ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगेकामः, अभ्रीषोमीयं पमाखमेत स्वर्गकामः” इत्यादि श्रुतेः, “यज्ञा 
स्राप्रोति स्वगतिम्? इलयादिस्परतेश्च स्वगौदिप्रापचिहेतुत्वायज्ञप्य साक्षादपि नरकादिपरिदार- 
पूवकस्वगोदिभ्रापरिकारयितरस्वावगतेः भुज्युः अथासस्वगौदिफरप्रापकत्वेन यजमानपारुकेः यज्ञ 
इत्याशयः । यज्ञो गन्धवंः पुनः कीदशः सुपणः सोभनं पणें पतनं स्वगमनं यश्य स सुपणं 
वगमनश्ीङ इयथः । यज्ञ हि स्वगे गते यजमानोऽपि स्वगं गच्छतीत्यमिप्रायः। य एवम्भृतो 

यज्ञो गन्धवेः स नोऽस्माकं ब्रह्म इद् क्षं च पातु तस्मै तादृशाय खाहा वाडित्यादि पूर्वोक्त 
एवार्थोऽत्राप्यवगन्तव्यः । यदत्र वैशिष्ट्यं तच्च 'छताषाद्ः इ्येतस्रथममन्त्रव्याख्यारयां 
पूवमेव द्रष्टव्यम् ॥ ३४ ॥ 

भुज्यु सुपर्णो यन्नो मृन्पेस्तस्य द्तिणाऽअप्सुरसंस्तावा 

नाम् ताभ्य स्वाहा ॥ ३५ | 
“अतिरिक्तःमिति कारिकया दीनपदान्यध्याह्यय व्याख्यायतेऽयं मन्तः । तथाहि- 

भुच्युः सवेपाङकः सुपणेः स्वगेमनस्वभावो यो यज्ञो गन्धवेः गन्धर्वरूपो यज्ञ 
योऽयं यज्ञ॒ एव॒ गन्धर्बोऽस्तीतिवाक्यदोपः । तस्य यज्ञस्य गन्धर्वस्य गन्धवंरूपस्य 

० 



२२७ मना्थचन्द्रौदयः। 

यज्ञस्य स्तावानामं दक्षिणा एव या अप्सरसः सन्तीतिशेषः। स्तूयते यज्ञो यज. 
मानश्च याभिस्ताः स्तावा यज्ञयजमानस्तुतिदेतुभूतास्तन्ना्ना प्रसिद्धाः स्तावानाम्न्यो दक्षि 
णाहूपा अप्सरसः खीत्वेनोपभोग्या वत्तेन्ते इयथः । ताभ्यः साहा, ताभ्यस्तावानाश्चीभ्यो 
दक्षिणारूपाभ्यो गन्धवेरूपस्य यज्ञस्य सखीत्वेनोपभोग्याभ्योऽप्ससेभ्यो गन्धर्वपल्नीभ्यः 
स्वाहा अस्माभिदत्तमेतद्धविः सुहुतमस्विव्य्थः । गन्धर्वाणामप्सर्सो भवन्तीति प्रसिद्ध 
न्धवेरूपस्य यज्ञस्यापि सम्भोगाथं खीव्वेनाप्सरसोऽपि भवितु युक्ताः, अतस्तस्य सम्भोगार्थ 
खीतवेनोपभोग्याः स्तावानाभ्न्यो दक्षिणारूपा एवाप्सरसो वत्तेन्ते । तदुक्तं च श्रुत्या दक्षि- 
णामिर्हि यज्ञः स्तूयतेऽथो यो वे कञ्चन दक्षिणां ददाति स्तूयत एव सः" तत्र हि “यज्ञो ह 
गन्धर्वो दक्षिणाभिरप्सरोभिर्मिधुनेन सदहोचक्राम"” ( ९।४।१।११ ) इत्यादि, अतस्ताभ्योऽनेन 
होमःक्रियत इत्याशयः ॥ २३५ ॥ 

परजापतिर्विविदवकम्मां पनों गन्धर्वः | 
स नऽ ब्रह पत्ं पातु तस्मे स्वाहा व्वा् ॥ ३६ ॥ 

“अतिरिक्त"मिति कारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्यास्यायतेऽयं मन्तः । तथाहि-य 
ईंटशो मनोगन्धवेः मनोरूपो गन्धर्वोऽस्तीति शेषः । स न इदमित्यादिपूर्ववदवराप्यलुस- 
नेयम् । कीटो मनो गन्धवे इत्यपेक्षायामुच्यते । प्रजापतिः प्रजायाः पारक । पुनः 
कीटशः विश्वकम विदवं सवे करोतीति विदवकम्भौ सर्वकर््तैतय्थः (“मनो यै प्रजापति्मन 
एव दीदठं सर्वं करोतीति तस्मान्मनो वै विशवकर्मतयाहः ति श्रतेः। “सहीदठ. सर्वसकरो- 
दिशति श्रुखन्तराचच, विश्वकरमेत्यत्र “अन्येभ्योऽपि दृद्यन्ते” इति करोतेमंनिन्म्र्ययोऽब- 
गन्तव्यः । ३६ ॥ 

पनापतिरवविशवकम्मां यनो गन्धुवेसतस्य॑ऋक्सामान्य॑प्तरसुऽप्यो 
नाम् ताभ्यहं स्वाह्च ॥ ३७॥ 

अत्रापि “अतिरिक्तम् इति कारिकया यच्छब्दादि हीनपदाध्याहारेण वाक्ययोजना 
द्रष्टव्या । तथाहि-म्रजापतिः प्रजापारकः प्रजेरवरो विषरवकम्मां सवप्राणिनां स्वस्वन्यापारेषु 
तद्वारेव प्रवृत्तिद्शेनात्सवेप्राणिनां सर्वकम्मसु प्रवर्तकः, सवेकत्त वा “स दीद, सरव 
मकरोत्" इति श्रुतेः । एवम्भूतो यो मनोगन्धर्वोऽस्तीति वाक्यशेषः । तश्य मनसो गन्धर्वस्य 
मनोरूपस्य गन्धवस्येति यावत् एष्टयो नाम ऋक्सामान्यप्सरसो याः सन्तीति रोपः! आस. 
मन्तादिष्यते काङ्कयतेऽभीषटंयाभिस्ता एष्टयः यज्ञसम्पादनद्वारा यजमानाभीष्टसाधने 
देतुमूता ऋक्सामरूपाः सखीतेनोपभोग्या या अप्सरसो वर्तन्ते इव्यर्थः । ताभ्य; 
सवाहा ताभ्यः एष्टिनाम्नीभ्यः ऋक्सामरूपाभ्यो मनसो गन्धवेस्य खीतयेनोपभोग्याभ्योऽप्स. 
रोभ्यो गन्धवेपत्नीभ्यः स्वाहा अस्मदन्तं हविः सुहृतमस्विव्र्थः । गन्ध्वाणामप्सरसो भवः 
न्तीति प्रसिद्धेत्रापि मनोगन्धर्वस्य सम्भोगार्थं ख्ीखेनाप्सरसो भवितु युक्ताः! अतस्तस्य. 
सम्भोगाथ सीतेनोपभोग्याः पष्ठिनाम्न्यः ऋक्ामरूपा एवाप्परसः सन्ति। तदुक्तं च 
धरुत्या “मनो ह गन्धवे ऋकसमिरप्तरोभिरमिथुनेन सहोधक्रामैषटयो नामेत्यक्सामानि बा 



मन्मा्थंचन्द्रोद्यः । २३५ 

एष्टयऽऋक्सामेद्यंशासत इति नोऽस्विव्थं नोऽस्तु ८ ९।४।१।१२ )' इति । अतस्ताभ्योऽप्य- 
नेन मन्त्रेण होमः क्रियते इत्यथे, । एमिद्धीदशमन्तरर्यीमकरणे सति सखस्ाप्सरोभिर्युक्ताना- 
मृताषाडिलयादिनामकानां षण्णामपि गन्धर्वाणां दृप्निभवति । तथात्वे च सति विवाहकतु- 
वेरस्यापि सावेदिकं दाम्पत्युखं सम्परस्यते, इति प्रयोजनयुपजीवताऽऽचा्य्यण “राघ्- 
शतं इच्छन् इत्यादि सूत्रं सूत्रितम् । अतोऽप्रिचयनान्तगेतस्यास्य राषशरद्धोमस्याऽऽवापोऽत्र- 
विहित. जानन्येन कम्मेणेसस्यैदिति वचनात् । एवमग्रे जयादिष्वपि बोद्धन्यम् ॥३७॥ 

चित्तं च चित्तिं चाद्रूतिथ विज्ञातं च विज्ञातिथ मनथ शाकरीश 
दशे पौणंमासं च बृहच रथन्तरं च साम च ॥ ३८।२९।४०।४१।४२।४३।४४। 
४५।४६।४७४८।४९ ॥ 

चित्तश्चत्यादीनि द्वादश यजुषि, तेषां परमेष्ठी ऋषिरनिर्दि्टानि च्छन्दांसि शिङ्गोक्ता 
देवता जयहोमे विनियोगः । मन्त्रविभागस्तेवं वोध्यः “चिनत्तच्च, चित्तिश्च, आकूतश्च, 
आद्रतिश्चः विज्ञातच्ः विज्ञाति्वः मनश्च, शकरीश्च, दरीन्च, पौर्णमासश्च, धह रथन्तर, 
साम च, इत्येवं प्रकारेण चयोदश्च यजुपीति केषाञ्चित्सम्प्रदायविदां परामशः । तत्र साम 
चेति ब्हचेत्यनेन सह रथन्तरश्ेयनेन च साकं पिरोष्यत्रेन संबध्यते । तथात्वे च सति 
दरादशेव यजूंषीत्येके याज्ञिका समामनन्ति । तत्र साम्परदायिका एव प्रमाणम् । तत्रापि 
स्वस्वदेशीयपद्धतिरेवालुसरणीया । एवं हि केषाच्िन्मते द्वादशैव यजूंपि केषाद्िष्च मते 
जयोदड यजुंपीत्यायातम् । परच्च पाटकमाद्थंकमस्यैव बलीयस्त्वात् शह, रथन्तरश्च 
इत्युभयत्र विशेष्यत्वेन साम्नो युक्तियुक्ताभिधानाद्वाद्शेव यजूंषीति भाष्कछरृतां गदाधरभद्रा- 
चाय्यप्रृतीनां मतं, मह्यमपि तदेव रोचते, पाठक्छमादर्थक्रमो बलीयानिति नियमस्य प्रमा- 
णमन्तराऽतिक्रमणेऽनौचिव्यप्रसङ्गात् । मन्त्राणां दाद्रस्वेऽप्ययं विशेषः स्वाहाकारः सर्वत्रा 
युपजति साकाहत्वात् । एवं हि स्वाहाकारः प्रव्येकमभिसंबध्यते, इति वाक्यस्य एलितोऽथः 
प्रतीयते । नलु तर्हिं “नमः स्व स्तिस्वाहास्वधालंवषञ्योगाच्च” इति पाणिन्युक्तेः सर्वैव चतुर्थी 
मवितुं युक्तेति चेन्न, वेदस्य रूपान्तरं कन्तु न शक्यतेऽपौरुषेयत्वात् । छन्दसि दृष्टाघ्ुवि्धंयो 
भवन्तीति प्रतिपाद्नास्सवेच्र दटालुविधिचेनैव भवितव्यम् । अतो यथाश्रुता एव मन्त्राः 
प्रयोक्तव्याः । तथा हि ॐ चिनत्तच्च स्वाहा, ॐ चित्तिश्च स्वाहा, ॐ आकरूतश्च स्वाहा, इत्येवं 
करमेण सर्वेऽप्यवगन्तव्याः । तत्र चकाराः सर्वे समुद्चयाथीभिधायिनः। अथ मन्तार्थः | 
तत्र अतिरिक्तमि?ति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहत्य मन्त्राथं विघ्रुणोमि । तथा हि “चित्तञ्च 
स्वाहा' चित्तं ज्ञानं ममाऽस्तिति शेषः] अतधित्तायिष्ठान्यै देवतायै स्वाहाकारेण जुहो. 
मीति वाक्यदोषः । तच्चेतन्मदत्तं हविः तदेवताथं सुहुतमस्िस्यर्थः । मन्त्राँ सर्वत्रैव एवम- 
वेगन्तन्यम् । तद्यथा चित्तिः परिच्छेदः, आकूतम् आभियुख्यम्, आकूतिश्चास्मनो धम्म॑वि- 
रोषः येन सवेव्यापारेषु मनः ्रेय्यते, इति भावः, विज्ञातं विज्ञानम्, विज्ञातिः विज्ञाता, 
मनः प्रसिद्धमेव सङ्कल्पविकल्पात्मकमिति यावत्। शकरीः शाद्र्य्यः रकनरीटाः शाकय्यैः 
ऋचः तश्च बहुचि प्रसिद्धाः, (बा छन्दसीति पूवंसचणेदीघंः) दशे: प्रसिद्ध एवं अमावास्येति 
यावत्, पौणेमासं प्रसिद्धमेव; एतदुभयच्च कर्म॑परं दर्शो द्परयोगः, पौर्णमासं पौर्णमास 
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प्रयोगश्चेति मावः। दत् साम्नां मध्ये “त्वामिद्धि हवामहे इत्यस्याच्युतपनन बृहत्सामेति 
प्रसिद्धम्; तथा रथन्तर साम्नां मध्ये (अभित्वा शुरनो सुम" इयस्याखच्युसपन्नं रथन्तरं 
सामेति प्रसिद्धम्, सामशब्देन प्रगीतमन्त्रवाक्यमभिधीयते । एतत्सव प्रत्येकं ममास्विति 
वाक्यशेषः । तदेत्सवमपि प्रत्येकं यद्यदेवताप्रसादान्मम भूयात्ता "तां देवतामुदिर्य होमः 
क्रियते । यस्यै यस्ये देवताये स्वाहाकारेण जुहोमि तस्यै तस्यै देवताये मदत्तं तत्तद्धविसतत्त 
हेवतायं सुहुतमस्वियथः ।३८।३९।४०।।४१।४२।४२।४४। ४५४६।४५।४८ ४९]) 

भरजापतिनेयानिन्धराय दृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतनाजयेषु ! 
तस्म व्विशः समनमन्त सर्व्वा; सऽखग्रः सञ्हव्यो बभूव साहा ॥५०॥ 
प्रजापतिरिति मन्त्रस्य परमेषिप्रजापतिष्छेषिखिष्टुष्ठन्द इन्द्रो देवता जयहे विनियोगः। “अतिरिक्त"मिति कारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायतेऽयं मन्व: प्रजानां 

पतिः प्रजापततिः पम्शवरःदरष्णे वषेतीति वरषा तस्म वृष्णे सेक्वे कामाभिवषकाय इन्द्राय जग- 
सअसिद्धाय देवेशाय जयान् जयकन्तुकान् पूर्वोक्तान्मन्तान्प्रायच्छत् ददौ दे बासुरसङ्खामाव- 
सरे इति शेपः । ( “दाण दाने इत्यस्य ठडि ग्रथमपुरुपैकवचने “"्ाघ्राष्मेण्त्यादिना यच्छ- 
देशे रूपम् ) अत एवे इन्द्र एतनाजयेषु असुरसेनाविजयास्यकम्मसु उरः उकृषटः विपश्चतेजोऽ- 
भिमावी विपक्षतेजसस्तिरस्कत्तेतियावत् बभूव प्रजापतेजयमन्त्रप्रदा नादेवासुरसङ्खामेऽसर- 
सेनानां पराभवकत्तौऽभूदिलथंः। एतसपजापतिप्रदत्तविजयमन्त्र्रसादादेव तस्म जगतरसिद्धाय 
दवासुस्सङ्खामे प्रजापतेविंजयमन्तरप्रभावाहन्धविजयाय इन्द्राय सर्वाः विशः रोकच्रयनिवा- सिन्यः सवाः परजाः समनमन्त सम्यडनताः सम्यक् प्रणामं कृतवत्य इयरथः। एतस्मादेवविजय- 
कारणात् छष्ृविजयः स इन्द्रः इ इह ( अत्र हकारकोपरछान्दसः ! ) इह छो ह्यः हतुं 
योग्यः हन्यः होमारहौऽपि बभूवेत्य्थः । तचान्यत्रापयुकत शत्या ' (विरवकम्मन्० तस्मे च्विः 
समनमन्त पूर्वीरय सुरो व्विहव्यो यथा सत्?" (यु. य. वे. मा.सं. ८ ४६) अत इदानीमपि इह रोके सवाः प्रजा. तस्मै इन्द्राय जुहोति तमिन्द्रं भणन्ति चेति वाक्यरेषः । इन्द्रोन्नतेः कारणं सवथा प्रजापतिरेवेस्या्चयः । एवञ्च परजापतेविजयमन्वभ्रमावादिन्द्रो देवमनुष्याचपेक्षया उग्रः लोकत्रयेऽपि सर्वो्कषटो वत्तैते । किन्तु प्रजापतिसतु इन्द्रापेक्षयापि परमोक्कृषटोऽस्तीव्य- भिपराथेण पुनरिस्थञच्यते। स उप्रोऽस्तीतिशेपः। स एव प्रजापतिः उग्र अतीवोल्कृषटोऽस्ती- त्यथः इन्द्रपूञ्य स्वादितिभावः। कोऽसौ प्रजापतिरित्यपेक्षायां य: प्रजापतिदेवासुरसङ्खामा- बसर इन्द्राय जयकटकान्मन्धान्भ्ायच्छदित्येवं वाक्ययोजना, स एव प्रजापततिः सर्वपिक्षया- तीवोकृष्ट-नहि त्सटशः कश्चिदन्योऽस्तीतिभावः । तदुक्तं च श्रुत्या “यस्माजातं न पुरा किच नव यञ्जाबभूव सुदनानि च्विशवा । प्रजापतिः प्रजया सदं० रराणश्लीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥ (शु. य. वे. मा. सं, ३२।५।।)» । ध्यस्मान्न जातः परोऽअन्योऽअस्तियआधिवेशच सुवनानिल्विश्वा । प्रजापतिः प्रजया सर्द० रराणख्ीणि ज्योतीरपि सचते स ॒षोडरसी ॥ ( य॒. य. वे. मा. सं. ८।३६॥ )"" | “यस्मासरं नाऽपरमस्ति किचिदयस्मान्नाणीयो न ज्यायो. ऽसति कशचित् । दृक्ष इव स्तब्धो दिवि ति्ठतयेकसतेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ (कृ. य. वे. तै. स" ४. सा० ३) इति च । सवाहा पूर्ोक्ताय सर्वोक्छष्टाय प्रजापतये मह्तमेतद्धभिः सुहुतम- स्यथः । मद्धविषा च तुष्टः प्रजापतिर्मह्यमपि कासादिजियायं विज्ञानादि श्घ्रुजया्मो- 
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जोनामकं बरं जयसामथ्यं च मद्यं ददालित्यारंसावाक्याथैः ! एभिश्चयोदशमन्त्ेरहोमि कृते 
सति होमकनत्तर्विजयो भवतीव्यमिप्रायेण जयहोम इव्यन्वथनाम । जयाय होमो जयद मस्तस्य 
जयहोमस्य मन्त्रा इति .जयदहौममन्त्रास्ते पूर्वोक्तप्रकारेणेह मया व्याख्याताः । अतः परच्ना- 
भ्यातानसंज्ञकहोममन्त्रा उयाख्यास्यन्ते |! ५० ॥ 

ॐ अभ्निभूतानामधिपतिः स मावत्वस्मन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरेऽस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामसिमिन् कम्पेण्यस्यां देवहृत्या९ स्वाहा ॥ ५१ ॥ 

अम्निभूतानामित्यायष्टादशानां मन्त्राणां प्रजापतिच्छषिः पंक्तिरछन्दो िङ्गोक्ता देवता 
जभ्यातानहोमे विनियोगः ।! “अतिरिक्तम्? इति कारिकया हीनपदान्यध्याह्त्य व्याख्याय- 
तेऽयं मन्व: । तत्र च भस मा अवतु" इतिपदत्रयं बोद्धव्यम् । तथा तच्छब्द्श्रवणात् यच्छब्द्- 
शवाभ्याहत्तन्यः) यत्तदोर्नियसम्बन्धत्वात्। तथाहि भूतानामधिपतिः जाठटराभ्निरूपेण सव 

प्राणिनां पाङको योऽग्निरस्तीतिशेषः। सोऽग्निः मा मामवतु पाडयस्विस्यथः। क क अवति 
स्यपक्षायामुच्यते अस्मिन् बरह्मणि ब्राह्मणजातौ ब्रह्मज्ञाने वा, तथा अस्मिन् क्षते क्षत्रियः 
जातो वीय्यं वा तथा अस्यामारिषि आशास्येऽयं इति यावत्; तथा अस्यां पुरोधायां पोरो 
हित्यक्रियायाम् अभरेसरतायां वाः तथा अस्सिन्कम्मेणि विवाहः तथा अस्यां देवहूत्यां देवानां 
हूतिः देवदटूतिस्तस्यां देवहूत्यां देवाह्वाने च मां रक्षत्वित्यथं" ! स्वाहा तथाविधाय पाङकाय 
अभ्नये महत्तमेतद्धविः सुहुतमस्त्वितिमाव । एवं सवेत्रानुसन्धेयम् ॥ ५१ ॥ 

द्रो ज्येष्टानामधिपतिः स मावतस्मिन्० स्वाहा) ५२॥ 
यमः पृथिव्याऽञजधिपतिः स मावत्वस्मिन्० स्वाहा ॥ ५३॥ 
वायुरन्तरिक्षस्यापिपतिः से पावसस्मिन० स्वाहा ॥ ५४॥ 
सूर्य्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्पिन० स्वाहा ॥ ५५॥ 
चन्द्रमा नक्षज्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्० स्वाहा} ५६ ॥ 

¢ 

बृहस्पतिव्रह्यणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्° स्वाहा ॥ ५७ ॥ 

बहस्पतिः सुराचा्यां ब्रह्मणः वेदस्याधिपतिः सष्टमन्यत् ॥ ५७ ॥ 

मित्रः सत्यानाप्रधिपतिः स मावस्स्मिन्० स्वाहा ॥५८॥ 
वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्पिन० स्वाहा ।॥ ५९॥ 
सथुद्रः सोस्यानापधिपत्तिः स मावस्वस्मिन्० स्वाहा ॥ ६० ॥ 

खोलयानां नदीनामियथः । स्पष्टमन्यत् । ६० ॥ 

अन्नठे० साम्राञ्यानामधिपति तन्मावखस्मिन° स्वाहा ॥ ६१ ॥ 
साम्राञ्यानामेश्वर््याणामियथः । इहान्नविशेषणसेन पतिराब्दस्य छ्ीबःवमाषे व्ययो 

बहुरूमिति निदश नात् । तथाघ्र यदिलयध्याहत्तेन्यम् । स्पष्टमन्यत् | ६१ ॥ 
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सोपऽओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्पिन्० स्वाहा ॥ ६२॥ 

सविता प्रसवानापधिपति; स पावत्वस्मिन० स्वाहा ॥ ६३ ॥ 

द्रः पञ्चूनामधिपत्तिः स पावत्वस्िन्० स्वाह ॥ ६४॥ 

त्वषा खूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन०° स्वाहा ॥ ६५॥ 

विष्णुः पवेतानामधिपतिः स माबल्वस्मिन० स्वाहा ॥ ६६ ॥ 
मरतो गणानामधिपतयस्तेऽवन्लस्मिन्० सवाहा ॥ ६७ ॥ 
अत्रये इति पदमध्याहन्तव्यं स्पष्टच्चान्यत् ॥ ६७ ॥ 

पितरः पिताथहाः परेऽवरे ततास्ततापहाः | 

इह मावन्त्वस्मिन्० स्वाहा ॥ ६८ ॥ 

पितरः पितामहाः, एते च प्रसिद्धा एव । तथा परे प्रपितामहा इत्यर्थः । तथा अवर 
पित्पितामहप्रपितामहपेक्षया तप्पणपावेणरूपपिठ्कर्मणि अवरकारीनाः पश्चाकारीनाः 
प्चच्छाद्धाहय इत्यथः, मातामहा इति यावत्। तथा तता. तस्मादपि पन्ाक्ताटीना- › तस्मादपि 
पश्चाच्छद्वाहीः प्रमातामहा इत्यथः । तथा ततामहेास्ततोऽपि पश्चात्काडीनाः तस्मादपि पश्चाच्छाद्ाहः ृद्ध्मातामहा इत्यथः । एवं हि ये मसपूज्यतमाः सन्तीतिवाक्यरोषः । णव. 
सनिन षट् पुरुषा उक्ताः ( बहुवचनं च सवेत्र पूजार्थं बोध्यम् ) ते इह अस्मिंलोके इह अस्म 
न्विवाहकम्मणीति वा मामवन्तु मां पालयन्लियर्थः। अन्यतसमानं तस्य च स्पष्टोऽथं एव ॥६८॥ 

अग्निरेतु भथमो देवताना© सोऽस्यै परजांयुश्वतु गृत्युपाज्ञात् | 
तदय राजा वर्णोऽघुमन्यतां यथेय© सी पौत्रमयन्न रोदात् स्वाहा ॥६९॥ 

'_ अभ्निरेतवियादिचतुणां मन्त्राणां प्रजापतिन्छैषिखिषट्छन्दो टिद्गोक्ता देवता आ्यहोमे 
विनियोगः । ““अतिरिक्तमि"ति कारिकया होनपद्ान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । तत्र. 
तच्छष्दयोगाचच्छन्दोऽप्यध्याहत्तैम्यः, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् । तथा हि योऽभिरिमां कन्यां 
मद्यमदादिति वाक्यशेषः । सोऽभिरेतु आसमन्ताद्भावेनागच्छतु । आगत्य च देवानामि 
द्रादीनां प्रथमो सुख्यः सोऽभिः अस्यै “पष्छ्यथे चतुर्थीति वाच्यमिश्ति वार्सिकेन अये 
इत्यत्र षष्ठ्यथं चतुर्थी अस्याः कन्यायाः प्रजां पुत्रादि सन्ततिं मृद्युपारात् सद्युः कारृस्तस्य 
मत्योः पाशः शूब्युपाशसतस्ान््रयुपाशचात्काकबन्धनान्मरणादिति यावत् युश्तु मोचयखि- 
त्यथः । अत्रान्तभीवितो ण्यः । तदयं राजा वरुणः अनुमन्यतां स्वीकयोतु तस्रजामोचनमयं 
वर्णो राजाऽनुमोदयतु अभ्यनुजानास्विव्य्थः। यथेयं खी पोजरमघं पुत्रस्य इदं पौत्रं पुत्र 
संबन्धि इति याबत् पुत्रजन्यमघं दुःखं प्राप्य न रोदात् पुत्रशोकं प्राप्य न रोदेदिति भावः। 
रोदादिति, “रदिर् अश्रुविमोचने” इत्यस्मालिड्े ठेट् , तस्य प्रथमपुरुषैकवचने “ठेटोऽडाटावि"त्याडागमे “इतश्च डोप; पर्मैपदेष्वि"तीकारछोपे च रूपम् । ६९॥ 
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इमामम्निख्लायतां गाहेस्यः प्रजामस्यै नयत दीषेमायुः । 
अदयत्योपस्था जीवतामस्त माता पौजमानन्दममिद्ुच्यतामिय स्वाहा ॥७०।। 

उक्तकारिकया दीनपदाध्याहारेणायमथेः । गाहंपव्यः गृहाय हितो गाहपत्यस्त्नामा- 
ऽचि: इमां कन्यां त्रायतां रक्खित्यथेः । तथा अस्यै कन्यायै प्रजां पुत्रादिसन्ततिं नयतु 
प्रापयतु एतत्कन्याथं पुत्रादिकं ददालिति भावः । तथा सति इयं कन्या अशून्योपस्था 
अशुन्यक्रोडा अवन्ध्या सफङ्प्रसवा भवर युक्त सती जीवतां दीघयुषां पुत्रादीनां माताञसु 
जननी भवतु सवदा जीवभर्विका जीवत्पुत्रिका चेयं कन्या भूयादितिवराभिप्रायः । तथा च 
इयं कन्या जीववत्सा सती पौत्रं पुत्रस्यायं पोत्रसतं पौत्रं पुत्रसंबन्धिनमानन्दमभिघुदधताम् । 
इयं कन्या पुत्रजन्यं सुखं सवेदा सवतो भावेनानुभववित्यथंः ।। ७० ॥ 

स्वस्तिनोऽभग्ने दिवा पृथिष्या विश्वानि षे्वयथा यजत्र । . 
यदस्यां महि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्माघ द्रविणं पेहि चित्र स्वाहा।७१॥ 

यजन्तं चायते इति यजत्रस्तत्संवुद्धौ हे यजत्र, हे यजमानपाछक, हे अग्ने, दिवा 
( विभक्तराकारर्छान्दसः 'युपां सद्धक्०-” इति पाणिन्युक्तेः, एवं प्रथिव्या इत्यत्रापि 
बोध्यम् ) दिवा दिवि प्रथिन्या प्रथिव्यां च स्वस्ति कल्याणं यदस्तीति वाक्यशेषः । तत् 
दयावाप्रथिव्यन्तगेतं विर्वा ( अत्रापि पूबसूत्रेणेव विभक्तसाकार, ) विर्वं सवंमपि स्वस्ति 
कल्याणं नोऽस्मभ्यं ( आत्मनि गुरतवाघ्नाथे बहुवचनं बोध्यम् ) मद्यं वरायेत्यथः | 
अयथा अयथाक्रममेकदेव निधेहि नित्यं देदीत्यथः ( दधातिरिह् दानाथं इघाच् धारण 
पोषणयोः, दानेऽपि इत्येकं इलयुत्तस्वात् । तस्य निप्वेकस्य दधातेलोण्मध्यमपुरुषेकवचने 
“विधेहि इति रूपम् । ) किञ्च हे अग्ने, अर्स्यां दृश्यमानायां महि मह्यां ए्रथिव्यां दिवि अन्त- 
रिक्षे च तथा यावाप्रथिग्योः साहचय्यंवसादेकं 'दिविः इति सप्रम्यन्तं पदश्चाध्याहन्तेव्यं 
तेन दिवि स्वगे च जातम॒त्पन्नं प्रशस्तं शछ्ष्णं ोकत्रयेऽपि विख्यातं यत् द्रविणं धनमस्तीति 
रोषः। तत् छोकत्रयविख्यातं छोकव्रयस्थं च चितं नानाविधं गोभूहिरण्याश्चादिरूपं धनम् 
अस्मासु धेहि ( अत्रापि पृवेवद्ूहुवचनं बोध्यम् ) मयि वरं तप्ूर्वोक्तं धनं घेहि स्थापय 
( चतुथ्यथं वा सप्रमी सुपां सपो भवन्तीति वचनात् ) तद्धनमस्मभ्यं घेहि ( अत्रापिदा 
नाथं एव ) अस्मभ्यं तद्धनं देहीति भावः । ( बहू वचन पूथवस्पजाथं ) तेन मद्यं वराय तत् 
छोक्त्रयविख्यातं खोकत्रयस्थं नानाविधं गोभहिरण्यारवादिरूपं धनं त्वं देदीव्यभि- 
प्रायः ॥ ७१॥ 

सुगन्छु पन्थां भरदिक्नन्नऽएहि ज्योतिष्मद्धयेद्यजरन्नऽभायुः । 
अपेतु मृत्युरमृतं मऽभगाटवैवस्वतो नोऽअभयं ईृणोतु स्वाहा ॥ ७२ ॥ 
“स्योतिष्मध्येः अत्रोत्तरपदछोपरछान्दसो बाहरकात् । हे व्योतिष्मध्ये सारभत , 

ऽ्योतिषां प्रहनश्षत्रादीनां मध्ये अतितीक्ष्णतेजः, दे अभर, त्वं नोऽस्मान्परति एहि आगच्छ किं 
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छवेन्नेदीयपेशक्षायाशच्यते । सुगं सुखेन गम्यत इति सुगस्तं सुगं सुखपृवेकं यथास्यात्तथा 
गमनयोग्वं पन्थां ( छान्दसो नलोपः ) पन्थानं प्रदिशन् उपदिशन् , अस्मभ्यमिति वाक्य- 
रोषः। अस्मभ्यं धममागेशुपदिशन्नेहीव्यमिप्रायः। चु अपिचहे अग्नेः तवं नोऽस्माकम् 
आयुजीवनम् अजरत् ( विभक्तिलोपदछान्दसः ) अजरन् जरारोगरहितं र्वन् सन्नेहीय्थः 
किच्च धम्भंमार्गोषदेष्टरि त्ववि जागते सति नोऽस्माकं स्रुरेतु संसारम्युरपगच्छतु इह 
संसारे गमनागमनं मास्तिस्यथः । तथा असतं मोश्चच्च मे मम आऽगात् रोड छु 
आगच्छतिित्यथः । तथा वैवस्वतो यमः. नोप्माकमभयं णोतु इह विकरणन्यत्ययः करोः 
लित्यथेः | ५२ ॥ 

पर पृत्योऽथनुपरेहि पन्थां यस्तेऽभन्यऽइत॑रो देवयानात् । 
चकप्पते शरण्वते तं ब्रवीमि मानं ~> परजा रीरिषो मोत व्वीरान्त्छाद ॥७३॥ 
संङ्कघुकदशटा सृ्युदेषत्या त्रि्ुबियम्क् । अस्या विनियोगश्च तत्रैवाज्यहोमे पारखरे. 

णोक्तः “परंत्योइतिचेके प्राशनान्ते? इति । यतः पूर्वमन्तरे “अपैतु मृत्यु ° वैवस्वतो नोऽभयं कृणोतुदयुक्तमतोऽत्रापि मृदु प्रसयुच्यते । हे मृत्यो, त्वं परा मत्त: परा्छुखो भूत्वा परमन्य न्थां ( नलोपश्छान्दसः ) पन्थानम् अन्विहि भलुगच्छ मत्तः पराद्युखः सन् पश्चाच रमागेमनुसत्य स्वस्थानं गच्छेति भावः । कमन्यं पन्थानमिति चेद्त्रोच्यते मया । हे मृत्यो देवयानात् देवा यान्ति गच्छन्ति यस्मिन्नसौ देवयानः पन्था तस्मादेवयानात् देवानां गमन. <योग्यात् पथः सागौत् इतरः भिन्नः अन्यः पितृयानाख्यो यस्ते तव पन्थास्तीति वाक्यशेषः| तमन्यं पन्थानमिलयथेः । तेन स्वकीयेन पिदरयानास्येन मानँण स्वस्थानमनुगच्छेत्यमिप्रायः। किच्च हे मृत्यो, चश्ुषमते तथा श्ण्वते इह चतु्यौ च षष्ठ्यथ, चश्चुष्मतः सकर्व्यवहारं द्भवतः ्यण्वतः सकख्च्यवहार् च श्रुतवतस्ते तव समीपे इदं बरवीमि िञ्चिदिदं वदामि । इदश्चादराथं वचनं, वस्तुतस्तु नहि तवादृ्टमश्ुतं वा किमप्यस्ि । फि व्रवीषीति चेत्तच्नोच्यते। हे म्रव्यो, नोऽस्माकं प्रजां सन्तति वंशपरम्परां मा रीरिषः मा िंसीरियथः । उत अपिच नोऽ स्माकं वीरान् पुत्राश्च मा रीरिषः मा वधीरि्यरथः, वीरशचव्दोऽ् पुतच्रवाचकत्वेन अभिहित- सतन श्रतिः प्रमाणं “पत्रो वै वीरः इति । तथा माङ्पपदत्वादेव “माङि लुडः?'६ति सवंल- कारापवादस्वेन इह छुङ्छटकारो बोध्यः । वस्तुतस्तु रोडथ एवेहाभिप्रतस्तेन प्रजां पुत्राश्च न दिसयेतिभावः। मा रीरिष इति ८८ रिष वधे ” स्वाथं णिजन्तस्य लुडि मध्यमैकवचने माडथोगादडभावे रूपमवगन्तन्यम् |! ५३ ॥ 

अय्यंमणं देवं कन्याऽअग्निमयक्षत | 
¢ ५, स नोऽअय्यमा देवः भरतो युशचतु मा पतेः स्वाहा ॥७४।॥ 

स्वादेति यजुरन्तस्य अर्यमणमित्यादिमन्त्त्यस्याथवरं ऋषिर नुष्टुष्ठन्दोऽग्निदै वता छाजाहोमे विनियोगः, “छुमाय्या भराता रमीपलाशमिश्राह्ोजानञ्जछिनाज्जङायाव- पति ताक्ुदोति सठे.हतेन तिष्ठती, (“अर्ख्मण< भियभस्वाहे'"ति पारसकरोक्तेः। स नोऽ- जस्यमेयुत्राेऽसमच्छन्दयोगातपूवर्ेऽपि इयम् इत्यत्र अहम्” इति भवितु युक्तं किन्तु 
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(तिङं तिङो भवन्तीति वचना दिह "अयक्षत इति यजतेटङ्धुत्तमपुरषेकव चनस्थनेप्रथम- 
पुरुषेकवचनम् । अतस्तदनुसारेणैव “अहम्” इयस्य स्थाने इयम्? इति निदेशः । छडङकार- 
श्चात्र छ्डथं द्रष्टव्यः ““छल्दसि दुङडिटः इति पाणिन्युक्तः । अथ मन्त्राथः । इयं कन्या 
अभ्रिमयक्षत, ८ संबन्ततिडन्तयोरिह व्यययः ) अर्हं कन्या ईदृशमि यज पूजयामि अनेन 
काजाप्रदानेनेव्यथः । कीदृशम् अग्निम् अय्यंमणं दिवा सूय्यरूपमित्यथः । “अयमादित्य 
सायं प्रविशति तस्मादग्निदृरा्क्तं ददृशे । उभे हि तेजसी संपद्येते उदयन्तं वादित्यमग्निरतु- 
समारोहति तस्माद्धम एवाश्तेर्दिवा ददशो" इति तित्तिरिश्रुतेरम्निसूय्यंयोर मेदभ्रतिषादनादिति 
भावः । पुनः कीदशं, देवं दीव्यतीति देवस्तं दवं दयुतिस्तुतिक्रीडादियुक्तमीटरासभिमहं 
कन्याऽनेन छखाजाहोमेन पूजयामीव्यभिप्रायः । सोऽग्निरस्यंमरूपो देवः अनेन मकतराजा- 
होमेन तुष्टः सन् “इतः पतेः, ( बाहुकादिह धिसंज्ञा ) इतः अस्मात् पतेः पत्युः सका- 
शात् मामां नो युश्चतु नो इति निषेधार्थं णिलोपश्च ह्ान्दसः न प्रमोचयतु सम पतिवि- 
योगः कदाचिदपि न मवच्ित्यथेः । यद्वा सोऽग्निरय्यंमरूपो देवः अनेन मत्छतराजाहोमेन 
तुष्टः सन् इतः पितृकुरखान्नोऽस्मान् मुञ्तु प्रथकयोतु पतिकरुरं प्रापयवित्यथः । तथा पते 
पद्युः सकारान्त नोऽस्मान्मा मुञ्चतु मा प्रथक्षरोतु मम ॒पतिसान्निध्यं सवेदेव विदधाचिवित्य- 
भिप्रायः । अस्मिन्पक्षे नो" नोऽस्मा्नित्यस्मदः शसि रूपम् , अत्रेकवचनेऽपि यद्रहुवचनं 
तच्च “अस्मदो द्वयोश्चेति पाणिनिवचनात् । इन्द्रिया्यवयवगतवहूुत्वस्यास्मच्छब्दाथं 
समायोपाद्रहुवचनस्य सिद्धिरिति भाष्यादौ स्पष्टम् । (नस्? इत्यस्य अय्येमेलयकारपरे 
रुत्वे तस्योतवे (आद्ुणः' गुणे च छते (नोः इति प्रयोगः सिद्धति । ्युच्वतु माः 
इयत्र माः इत्युपसगेस्य मुञ्चतु" इति क्रियापदात्परप्रयोगद्छान्दसः छन्दसि परेऽपिः इति 
पाणिनिवचनात् ।! ५६ ॥ 

इयं नाय्ुप ब्रते काजानावपन्तिका । 
आयुष्मान्त् मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ ७७॥ 

अस्य मन्त्रस्य कन्याकटरकछाजाहोमीमन्त्रपाठे प्रयोगदशेनादस्य मन्त्रस्योत्तराद्धं 
मे, मम, इयस्मच्छष्दोपादानाच्च पूवाद्धेऽपि इयमियत्र अहमिति भवितुं युक्तं किन्तु 
रते इति प्रथमयुरुषप्रयोगानुरोधत एव॒ सवेनामन्यस्ययरछान्दसः भ्नूते"इत्यत्र उनत्तम- 
पुरुषेकवचनस्थाने व्यत्ययेन प्रथमपुरुषेकवचनं तु “तिडां तिडो भवन्तीति वचनात्| 
पुरुषा दिव्यत्ययश्चात्र “बहुकं छन्दसी?ति पाणिन्युक्तरछन्दसि सवेविधीनां वैकल्पिक- 
त्वादबधाय्यः । अथ मन्त्राथः-ङखाजान् आवपन्तिका राजान् आवपन्ती अमनो प्रक्षि 

ती नारी नरस्यापत्यं ली नारी, नरस्य खी नारीति वा मतुष्यस्य कन्या मनुष्यस्य खीति 
चा अहम् उप त्रुवे अभ्रिसान्निध्यमुपेयायि भ्रति बदामीत्यथः । कि बद्ामीव्यपेक्षायामुच्यते । 
( तन्न “अतिरिक्तम्? इति कारिकया हे अग्ने इति संबुद्धिपदमध्याहस्य व्यार्यायते । ) 
तद्यथा-हे अग्ने, मे ममः पतिः आयुष्मानस्तु दीर्घायुर्भव चित्यर्थः। त्वलसादादिति वाक्य 
दोषः। तथा है अग्ने, मम ज्ञातयः एधन्तां बृद्धियुक्ता भवन्त्वित्याशंसावाक्यं बदामीत्य्थः । 
यदा शइयन्नायुपन्रूते इति यथास्थितमेव व्याख्येयम् । तत्र “उपेस्युपसगंवशाच्छियापदं 

२१ 
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कर्मपदश्चाक्षिप्यते, अभिषुपत्येति यावत् । तद्यथा-इयं नारी उपत्रृते अग्निगुपेत्य उपगम्य 
दति कि कुवेन्ती खाजानावपन्तिका राजान् आवपन्ती अप्री प्रक्षिपन्तीर्यथं; | किं तते 

इस्यपेक्षायामाह-'हे अग्ने मे मम पतिः स्वामी आय॒ष्मानस्तु दीघायुभवतु तथा मम ज्ञातय 
एषन्तां वृद्धियुत्त भवन्तु" इति ब्रते । अस्मिन्पक्षे एतद्वचः कन्यापक्षीयस्य बरपक्षीयस्य वा 
यस्य कप्यचिच्छष्ठपुरुपस्य वरस्येति बा कल्पनीयं, विन्तु तन्नातीव युक्तमिव प्रतिभासते 
मन्त्रस्यास्य कन्याकवृकटाजाहोभीयत्वेन कन्याकदृेकमन्त्रपारत्वावगतेः । तस्मादपूवपक्ष एव 
श्रेयान् ॥ ५७ ॥ 

इमाघ्नाजानावपास्यग्नी समभृद्धिकरणं तव । 
मम तुभ्य च संवननं तदग्निरनरुमन्यतापिय छ स्वाहा ॥ ७८ ॥ 

“अतिरिक्तमि"तिकारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । तत्र समृद्धि 
करणमिति क्ियाविशेषणं “सुपां सुषो मवन्ती?ति दह्ितीयाबहूवचनस्थाने प्रथमैकवचनं वा 
व्यत्ययेन, तेन छाजाबिरोषणं वा बोद्धयं, पतिमुदिदय इयं "कन्या नूतेः इति शोषः। तद्यथा- 
हे पते, तव समृद्धिकरणं मया कृतमेतद्ाजाहोमाख्यं कम्मं तव सम्रद्धिकारकं यथास्यात्त- 
]ऽहम् इमान् राजान् अग्नो आवपामि प्रक्षिपामीव्यथः । यद्वा हे पते, तव सभद्धिकरणं 

तव समद्धिकरणान् तव सस्द्धिकारकान् इमान् छाजान् अग्नौ आवपामि पुरो दरयमानेऽ 
स्मिन् वही प्रक्षिपामीव्यथः । तव पस्युः समरद्थंमिदं छाजाहोमास्यं कम्मं मया क्रियते 

वं जानीहीति भावः। किंच है पते, मम कन्यायाः तुभ्य तुभ्यं तव पत्युश्च तत् संवननं वशी 
करणं परसराुङ्ूल्यम् आवयोः परस्परातुरक्तचित्ततवम् अग्निः अनुमन्यताम् आवयोरेकचि 
तमनुमोदयस्वियथः । अत्र वा इयमिति पदं योध्यं, तत्र “सुपिडपग्रहे”ति कारिकया लिङ्ग 
व्यययश्च बोध्यः । ततोऽयमथंः । है पते, मम कन्यायाः तुभ्य तुभ्यं तव पत्युश्च तत्संवननं 
वशीकरणं परस्परानुद्रुल्यम् इयम् अथीत् अयम् अग्निः अनुमन्यतां स्वीकरोतियथः । तुभ्ये 
ति षष्ठ्यथ चतुथी, तत्र "सुपां सुद्धगि्यादिना विभक्तिरोपदछान्दसो बोध्यः ।५८॥ 

गृभ्णामि ते सौभगताय हस्तं मया पत्या नरदषि्यथाऽषः । 
भगोऽअय्येमा सविता पुरन्धिं खाऽदुगाहैपत्या यदेवा: ॥७९।ऋ,८।३।२७ 
अमोऽहमस्मि मा त्वं मा ( साठ, सा ) तमस्यमोऽश्रहम् । 
सापाहमसिमि ऋक्त्वं चयोरहं प्ृथिवीलम् ॥ ८० ॥ 
ताबेहि विवहाघहै सहरेतो दधावहै | 
मनां प्रजनयावहै पुतरान्िन्या (न्दा) वहै बहून् ॥ ८१ ॥ 
ते सन्तु जरदष्टयः सम्मियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ । 
पश्येम शारदः शतं जीवेम शरदः धतठे° शृशुपाम शरदः शतम् ॥ ८२ ॥ 
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गृभ्णामीत्यस्य याज्ञवल्क्य्छषिखिषटष्छन्दो लिज्ञोक्ता देवताः. अमोऽहमित्यस्य तु 
भरद्राजच्छषिरुष्णक्छन्दौ विष्णुदेवता, तावेहि, ते सन्ु० इत्युभयस्याथवण छषिरनुषटष्छन्दो 
विष्णुर्देवता चुषटयस्य.वरक्रककन्यासाङ्खघ्ठदश्चिणहस्तग्रहणे विनियोगः,'“अथोऽस्ये दक्षिणे 
हस्तं गृहणाति सङखुष्ं गृभ्णामीःस्यादिपारस्करवचनात् । एताश्चतसखः ऋचः चछग्वेदे पठिताः 
सन्ति । ताश्चेताः “अतिरिक्तम् इति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायन्ते । तत्र 
गृभ्णामीति प्रथममन्तरे आसः" इत्यत्र आड पुरवा “अस मुवि?” इव्यस्मादिडथं छेद । तस्य 
मध्यमैकवचने ““सिव्वहरं ठेटीति बाहुखकास्सिबागमामावे ““छेटोऽडाराचिशत्यडागमे 
4इतश्चरोपः०--इत्यनेनेकारछोपे विभक्तिसम्बन्धिसकारस्य रुते विसगं च कृते आसः 
इति पदं सिध्यति । भवेरित्यथं उक्तो मवतीति । तथाहि-हे कम्यके ते तव हस्तं गरभ्णासि 
गृह्णामीत्यथ; । ( गृभ्णामीव्यत्र ट्यहोभेश्छन्दसी"ति हरतेहेस्य भः । ) किमथ मम हस्तं 
गृह्णाति भवानिति चेत्तत्रोच्यते । 'सौभगवत्वायः इति। अत्रापि ^तेः इत्यनुषञ्यते सार्काक्ष- 
त्वात् । ते तव सौभगत्वाय शोभनो मगः सुभगः सुभग एव सौभगः ( स्वार्थेऽण् ) सौम- 
गस्य भावः सौभगत्वं तस्मै सौभगत्वाय सौभाग्यायेत्य्थः । अपिच वथा त्वं मया पया 
सह जरदष्टिः आसः जरदष्टिभवेः जरामदनुते व्याप्नोतीति जरदष्टिः यद्वा जरन्ती जरां प्राप्न 
अष्टिः सरीरं यस्याः सा जरदशटिः बुद्धश्षरीरे्य्थः । स्वाहा, यथेदयत्र हेतौ थाल्प्रययः, यथा 
अथोत् यतः यस्माद्धेतोः अनेन हस्तगरहणे त्वं मया पद्या सह चिरजीविनी भूत्वा बरद्धश्रीरा 
स्याः, अतस्तव हस्तं गृह्णामीव्यमिप्रायः । मम हस्तग्रहणे कृतो भवतोऽधिकार इप्याकाह्कायां 
पुनरुच्यते । हे कन्ये, मगः; अय्यमा, सविता, एते दादशान्तगेतसूस्यविशेपा. द्वाः गाह- 
पत्याय॒गृहस्वामिनीत्वाय पुरन्धिः ( अत्र द्वितीयेकवचनस्थाने “पां सुगि" ति शुः 
इत्यादशः “सुपां सुपो भवन्तीति वचनात् । ) पुरन्धिः पुरन्धि पुरं दिव्यं रूपं दधातीति 
पुरन्धिस्तां पुरन्धि दिव्यरूपां सुन्दरीमिति यावत् । यद्वा पुरम् अग्रमथौद् गृहपतेः कर्म्मेति 
यावत् तहधातीति पुरन्धिस्तां पुरन्धि गाहंपत्याधिकारिणीमेवम्भूतां त्वा त्वां म्यं वराय 
अदुः दत्तवन्तः। अतस्तव हस्तग्रहणे ममाधिकार इव्यनुजानीहीतिबाक्यशेषः। किच हे कन्ये; 
तव हस्तग्रहणेऽयमप्यपसे हेतुः । तथा हि यतोऽहम् वरः अमोऽस्मि मा क्ष्मीः ( सा चेह 
रुदमीः खीति यावत् ) नासि मा अथौत् गृहरुक्ष्मीः स्री यस्य स अमः गृहछक्ष्मीरदितः 
भाय्योरहितोऽस्मीत्यभिप्रायः। तवं तु माऽसि मा रकष्मीस्तदूपासि सं साक्षाद् गृहच्मीरसीति 
यावत्, अहन्तु स्वया गृहक्ष्म्या विना शून्योऽस्मि, अतस्तस्मादपि कारणादहं तव हस्तं गृहा 
मीति स्व विद्धीव्याशयः । अमोऽहमस्मि मा त्वमिष्युक्ते तावतैव वाक्याथंबोधे मा स्वमस्य 
मोऽहमिति पुनरुक्तिरादरातिशयथोतनाथी «अभ्यासे मू्यासमथं मस्यन्ते' इति यास्कोक्तेः । 
किं च हे कन्ये, तव हस्तमहणेऽयमप्यपरो हेतुः, तथाहि अहं वरः सामाऽस्मि प्रगीत मन््रवाक्यं 
सामशब्देनोच्यते तदूपोऽहमस्मि त्वं च गसि नियताक्षरा नियतपादावसाना ऋगिघ्यु- 
च्यते तद्रूपा त्वमसि “त्वामिद्धि हवामहे इयस्याखच्युस्पननं ब्रहस्सामेत्यादिपरसिद्ध- 
ऋक्साम्नोरेकन्रावस्थानपरतीतेरयज्ञादौ यथाहि ऋचं विना सान्न: सामत्वस्याऽसम्भवस्तथेव 
त्वां विना ममापि गाहेपयकमेणि गाहेपत्यस्याऽसम्भवस्तस्मादावयोगीरेस्भ्यधमेपरि 
पानाय संयोगोऽतीव युक्तः, एतस्माद्पि कारणात्तव हस्तं गृहामीति स्वहस्तप्रहणेऽपरं 
हृतुत्वं विद्धौत्यभिप्रायः । अतोऽदं तव हस्तं गृह्णामि त्व च एदि अभिञुखीभव, तौ 
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आवां बिवहाबहे अत्रा घायां छोद् । आवां मिटितवा गाहेस््यधम्म॑परिपाखनार्थं विवाद. 
कम्मे सम्पादयावहै इयथः । तथा सति आवयोर्विवादे च सुसम्पन्ने तौ आवां रेतो द धावहै, 
अत्राप्यश्ंसायामेव छोट । विवाहे च सुसस्पन्ने तौ आवां यथावसरं रेतः शुक्रं दधावहै 
इयथः । ततश्च रेतसो धारणानन्तरं तौ आवां प्रजां सन्ततिं प्रजनयावहै ( अत्रापि पूर्व 
वदेव छोट् ) उत्पादयावहै इत्यथः । एवं प्रजोतपत्तावपि तौ आवां वृन्पुत्रान् विन्या 
विन्दावहे कमावहे । ( इहाप्याशंसार्थे लोट् विकरणव्यस्ययशछान्दसो “व्यत्ययो बहु 
मिति पाणिनिवचनात् । ) किंच ते पुत्राः जरदष्टयः सन्तु जरदं वाद्धंकमदनुवते इति 
जरदष्टयः वाद्धंकशचरीरवन्तो भवन्तु इत्यथः । आवयोः पुत्राः दीर्घायुषो भवन्त्वित्यभिप्रायः । 
करि च द कन्ये, आवां शरदः शातं पश्येम ( अत्र ^तिडां तिडो मवन्ती"दयुकतर्िवचने बहु- 
वचन बोध्यम् ) शतं वर्षाणि परयेव तथा शतं शरदः शतं वर्षाणि आवां जीवेम जीवेव 
तथा शतं शरदः शतं वषाणि श्णुयाम शऋणुयावस्यथैः । तथा च हे कन्ये, आवां किम्भूतौ 
सः" इति वाक्यदोषः । सम्प्रियो अन्योन्यातुरक्तौ इति भावः। तथा रोचिष्णु दीयत 
तथा सुमनस्यमानौ शोभनमनस्को ॥५९।८०।८१।८२॥ 

आरोहेमममानमश्षेव स्व छ स्थिरा भव । 
अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबषाधस्व पृतनायतः ॥ ८२ ॥ 

आरोहेतिमन्त्रस्याथवण छषिरनुष्टुष्ठन्दो वधूर्दैवता अरमारोदणे विनियोगः, “अय. 
नामदमानमायेहयति-आरोहैम०-प्तनायतः” इतिपारस्करोक्ते.। अथ मन्त्रार्थः । टेः कन्ये, 
स्वम् इमम् अदमानमारोह् आक्रम एतदर्मन उपरि पादारोपणं छर्वियरथः | तथानेनारोहणेन 
सवम् अदमा इव स्थिरा मव सात्मानं ददीकु्वियथेः । किं च हे कन्ये, प्रतन्यतः त्वसति. पक्षतया आत्मनः प्रतनां सेनामिच्छतः पुरुषान् अभितिष्ठ आक्रम पादेनाक्रम्य तिषत्यर्थः । 
तथा प्रतनायतः प्रतनया सेनया सहायतः आगच्छतस्तादृश्चान् आत्मनः प्रतनां सेनाभि- 
० परुषान् अवबाधस्व खण्डयेत्यथंः । प्रतनायत इति छोहितादिगणे पठितः प्रतन्यत 
इात च ॥ ८३ ॥ 

सरस्वति मेदमव घुभगे व्वाजिनीवति । 
ा त्वा विवशवस्य भूतस्य भगायाम्यस्याग्रतः | ८४ ॥ 
यस्यां भूत समभवचस्यां चव्वमिदं नगत् । 
तामद्य गाथां गास्यामि या स्रीणायुततमंय्यक्षः ॥ ८५ ॥ 

सरस्वतीत्यादि मन्त्रहयस्य विखावसुक्रषिरनुष्टष्डन्दः सरस्वती देवता सरस्वती- देवताकगाथागाने विनियोगः, “अथ गाथां गायति ̀  नियुक्तामप्यके सरसवति०? इति पाररकरबचनात् । हे सुभगे, मगः षडविश्वय्यं शोभनो भगः ` सुभगः शोभनमेशव- य्यमस्ति यस्याः सा सुभगा तस्संबोधने हे सुभगे, शोभनेश्वरयुक्त हे वाजिनीवति, वाजिनी भोटिका सा अस्या अस्तीति वाजिनीवती तत्सम्बद्धो दे वाजिनीवति, घोटिकायुक्ते 
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हे सरस्वति ! अस्य विश्वध्य सवस्य भूतस्य प्राणिजातस्य अग्रतः ( अत्राभ्रशब्दात्सप्तम्यथं 
तसित्प्रत्ययः! ) अगेयां त्वा तां प्रगायामि उत्कीत्तेयामि, सा त्वमिदं विवाहकम्मं प्र 
अव प्रकर्षण पाल्य } किच्च है सरस्वति, यस्यां सरस्वत्यां दाब्दन्रह्यणः प्रकृतिरूपायां 
स्वयीतिशेषः भूतं जगदुत्पत्तिकारणमूतं प्रथिव्यप्जोवाय्वाकाचात्मकं महाभूतं समभवत् 
सम्यगुतन्नमित्यर्थः । तथा यस्यां प्रङृतिरूपायां सरस्वत्यां स्यि इद विग्धं सवं जगच्च 
समभवत् सम्यरु्पन्नमित्यथेः । त्वमेकापि सती काय्येकारणयोदध॑योरप्यधिकरणमभूताऽ- 
सीत्यसिप्रायः। किच हे सरस्वति, या गाथा गीतिः खीणायुत्तमं यशः सुकीर्तिसित्यथः; 
अद्यतां गाथां गाथास्मिकां कीर्तिरूपां सरस्वती त्वामिदानी गास्यामि ( “मै शदेः 
इत्यस्माङ्डथें लट् । ) गायामीत्यथेः । सा चवं ममेदं विवाहकम्मं प्रमादृताऽयुद्धमन्तर- 
पाठजन्यदोषात्पाख्येव्याक्चंसावाक्या्थः ॥ ८५ ॥ 

तुभ्यमग्रे पय्येवदन्ससरय्याव्वहत ना सह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दामे प्रजया सह ॥ ८६ 4 

तुभ्यमग्रे इत्येतन्मन्तरस्याथवेणऋषिरयुषटष्ठन्दोऽधिर्देवताऽभिप्रादक्धिण्ये विनियोगः । 
हे अग्रे, अग्रे प्रथमं सोमादिः सूर्या सूय्येवत्कान्तिशाङनीमिमां कन्यां तुभ्यं त्वद््थं प्यं. 
वहन् ( “सुपां सुपो भवन्तीति वचनास्थमपुरुषेकवचने तद्हुवचनम्। ) पय्येवहत् 
विवाहितवानिदयथः । अतोऽस्या कन्यायां तवाधिकार इप्यभिग्राय. । अतोऽस्या तवाधिकारं 
ज्ञात्वा त्वामेव याचे इति वाक्यशेषः । तथाहि हे अभ्रे, यतस्तवेवाधिकार इदानीमतसत्वया 
सह स्वरसहशरतेनेस्यथः । पुनः ना मनुष्य इमां कन्यां बहखित्यमिग्रायेण प्रजया सन्ता ह् 
इमां जायां मद्यं मनुष्यायेतिशेषः; पतिभ्यः ( “छुपा सुपो मवन्ती""तिवचना““्सुपां सुटु- 
गिति पाणिन्युक्तश्च पतिशब्दाच्चुर्येक्वचने तद्हुवचन ) पत्ये त्व दाः देहीत्यथेः | 
( दा इति रोडथं छेरि मध्यमपुरषेकव चने ““सिच्बहूङ ठेदी"ति सिवागमे इतश्चेतीकारछोपे 
“'हुल्ड था ०? इत्यादिना सकारलोपे सिपः सकारस्य रत्वे विसर्गे च "दाः इति रूपं मवति 
ततश्च छान्दसः सन्धिः ॥ ८६ ॥ 

एकमिषे िष्णुस्त्वा नयतु ॥ ८७ ॥ 
दरे उज्ज विष्णुस्त्वा नयतु ॥ ८८ ॥ 
ज्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्खा नयतु ॥ <€ ॥ 
चत्वारि मायोभवाय विष्णुस्त्वा नयतु ॥ ९० ॥ 

पश्च पशुभ्यो विष्णुस्खा नयतु ॥ &१॥ 
पड्ठुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु ॥ &२॥ 
सखे सप्रपदा भव सा मामटुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु ॥९३॥ 

'एकमिषे'इयादीनि सप्त यजंपि। तेषां प्रनापतिच्छषिरनिरदि्टानि च्छन्दांसि ठि्गोक्त 
देवता सप्तपदीप्रकामणे विनियोगः, “अथेना सप्त पदानि प्रकामयति, एकमिषे०” इत्या. 
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दिपारस्करवचनात् । अथमन्त्राथः । हे कन्ये, एकं पदं त्वा तवां विष्णुनयतु प्रापयतु, किम 
थम् इषे अन्नाय अन्नप्राप्यथेमित्यथः । तथा अल्ल बङाय बल्प्राप्यथं दं पदे विष्णुः ता 
त्वां नयतु प्रापयत्वित्यथं. । रायस्पोपाय धनयुष्स्ये स्वा त्वां त्रीणि पदानि विष्णुनेयतु प्रापय 
वित्यथः । तथा मायोभवाय सुखभवाय सुखोत्पादनाथं स्वा त्वां चत्वारि पदानि विष्णु 
नयतु प्रापयव्विखथ: । तथा पञुभ्यः पश्चथं खा त्वां पञ्च पदानि विष्णुनंयतु प्रापयतिस्यथंः | 
तथा ऋतुभ्यः ऋत्वथं विष्णस्त्वा स्वां षट् पदानि नयतु प्रापयल्िलयथंः । तथा सखा स्वां 
विष्णुनंयतु प्रापयतु मदञुवत्तनाथं भूरादिसध्रखोक्प्रल्याताथंच्च सप्र पदानीति वास्यरोषः। 
तथाहि-हे सखे, ( पुंसत्वमाषे ) हे सखि, सस्मन्मित्रभूते, प्रिये, एवंप्रकारेण विष्णुक्रामिता 
त्वं मामुनुत्रता भव मदनुवर्तिनी मवेत्यथः । तथा सप्रपदा भव भूरादिसप्नोकप्रख्याता 
भवेत्यथः । च्ीणां प्रल्यातिस्तु भूरादिसप्ररोकेषु पातित्रत्यप्रस्यापतेन धम्मोत्मसन्तानोत्पाद्- 
नेन च भवतीति प्रसिद्धं तटुमयमिहाऽऽश्चास्यते इयभिप्रायः॥ इह सप्रमे हि पादप्रक्रममन्त् 
सखेः इति सम्बोधनं दृश्यते । अतोऽनुमीयते "पया सहेह नारीणां चैत्री स्यास्सप्तमे पदे ॥ 
इति यन्निषन्धकाख चनं तदपि साधुतरमेव ।॥ ८०।।८८।८९।९०।९१।।९२॥९३ ॥ 

आपः शिवाः दिवतमाः शान्ताः शान्ततम।स्तास्ते ऊृण्वन्तु भेषजम् ॥६४] 

आपः रिवा इत्यम्य प्रजापतिच्छेषिरनिर्दिष्टं छन्दो लिद्खोक्ता देवता वरकठृंककन्या 
ऽभिषेचने विनियोगः, "तत एनां मृदधेन्यमि षिच्रति, भापः शिवाः” इति पारस्करवचनात्। 
मन्तरेऽस्मिन्तच्छब्दश्रवणाद्यच्छब्दोऽप्यध्याहत्तेव्यः यत्तदोर्नित्यसंबन्धात् । तथाहि-हे कन्ये, 
यां आपः दिवाः कल्याणकारिण्यः, याश्च शिवतमाः अतिरायेन कल्याणकारिण्यः तथा याश्च 
दान्ताः अनुपद्रवाः अनुपद्रवकारिण्यः; एवं याश्च शान्ततमाः अतिरायेन शान्ताः अनुपद्रव- 
कारिण्यः आपः सन्तीति रोषः । तास्तथाविधा आपः ते तव भेषजं रोगनाशकं भैषज्यं 
कृण्वन्तु कुवन्त्वियथः । एतदथं त्वामभिषिच्चामीति वाक्यरोषः । करण्वन्ध्वित्यत्र “व्यत्ययो 
बहुङमि"ति विकरणन्यययो बोध्यः ॥ ९४ ॥ 

आपोषषस्यादि तृचस्य सिन्धुद्रीप ऋषिर्गायतीडन्द् आपो देवता 
वरकतेककन्याभिषेचने विनियोगः, “आपो हिष्टेति च तिभिः" इति पारस्कर- 
वचनात् । तृच सानप्रकरणे व्याख्यातम् ॥ ६५।६६॥६&७॥ 

तचक्षुरिति दध्यङ्डाथवेण ऋषिः पुरउष्णिक्डन्दः सूरयो देवता तदी- ` 
षणे विनियोगः । तचेक्षणं पेषपूवकं, परषश्च सुय्येभुदीक्षस्वेति। “अयना 
सूस्यशरदीक्षयति तचक्षुरिति पारस्करोक्तेः । पन््रथायं सन्ध्याप्रकरणे व्याख्यात- 
स्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या ॥ ९८ ॥ 

मम वते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रनापतिषटरा नियुनक्तु महम् | ९९ ॥ 



मन्ना्थंचन्दरोदैयः । २७७ 

"मम तरते ते" इत्यस्य परमेश्ठी ऋषिखिष्प्ठन्दः प्रजाप तिहेवता वरकषेककन्याहदया. 
छम्मने विनियोगः, “अथास्ये दक्षिणाश्समधिहदयमारुमते मम त्रते ते मह्यमिति" 
पारस्करवचनात् । आदम्भनं चेह स्परोनम् (आङ्पूर्व छभतिः सयदोनाथंऽपीलयक्तस्वात् } 
हे कन्ये, ते तव हृदयं “चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः"इयमरर्सिहोक्तेः 
हृदयं मनः मम व्रते ( व्रतमिति कम्म॑नामेति निषण्डुः ) स्वीयकमणि दधामि स्थापयामि 
त्वदीयं मनः यथा मम निदचेतन्यकम्मसु प्रवत्तत तथाहं त्वदीयं मनः स्वायत्तं करोमी- 
स्यथः । तदेव पुनरपि प्रकारान्तरेण दृटढयता मथयेदमुच्यते । हे कन्ये, ते तव चित्तं हृदयं 
तदीयं मनः मम चित्तमन्वस्तु मम वरस्य चित्तानुकूटं भव चित्यः । अतस्तदथं मम 
वाचं मदीयं वचनं त्वम् एकमनाः एकामचित्ता सती जुषस्व सेघस्व मदीयवचनकारिणी 
भवेत्यथः । तदथं च प्रजापतित्रह्या त्वा त्वां मद्यं नियुनक्तु नियोजयत्वित्य्थः । “च्च 
हि मनः इृष्णप्रमाथि बख्वद् दृढम् ।‡ इत्यादि श्रीमद्धगवद्रीतायामल्ञेनवाक्यान्मनसश्चा- 
पत्यावगतेस्तद्टढाथेमिह थृकमभिदितम्। “अभ्यासे भूयांसमथं मन्यन्ते"? इति यास्को क्तेः।।९९॥। 

एमङ्गशटीरियं वधूरिमा% समेत पश्यत | 
सौभाग्यमस्यै दच्ा यथास्तं विपरेतन | १०० ॥ 

सुमङ्गदीरित्यस्य प्रजापति्ेषिरनु्टुष्डन्दो विवाहाधिष्ठा्यो देवता कन्याया अभि. 
मन्त्रणे विनियोगः, “जथेनासभिमन्त्रयते सुमज्गखी ° इति पारस्करोक्तेः । हे विवाहाधि- 
छ्ठात्रयो देवताः; इयं वधूः सुमन्नखीः शोभनमञ्गखयुक्ता सञ्जाताऽनेन विवाहकम्मणेति वाक्य- 
रोषः । अतो युयमिमामित्थम्भूतां शोभनमङ्गख्युक्ता वधूं प्रति समेत सङ्गच्छत । सङ्धम्य च 
यूयमिमं वधू पश्यत सोम्यदष्ट्या अवकोकयतेत्यथः । युष्माभिर्विवाहदेवताभिर्ृष्टा इयं 
वधूः सदेव सोभनमङ्ग युक्ता स्थास्यति, अतो यूयं परयतेत्यभिप्रायः। दषा च अस्यै वध्व्यै 
सोभाग्यं साधन्यं माङ्गल्यं दर्वा यथास्तं यथागतं सवस्वस्थानं समेतेत्यलषङ्गः, सद्च्छते- 
त्यथेः । किच यूयं विपरेतन नैवेति वाक्यशेषः, इदानीमन्रागता यूयं न विपरेतनं विगुख- 
तया मा परागच्छत किन्तु पुत्रादिमङ्गढमाश्ञास्य पुनरागमनाय यूयं त्रजत अस्याः पुत्रोत्स- 
वादि माङ्गल्यमाशास्य तथा गन्तव्यं युष्माभियथास्याः पूत्रोत्सवादौ पुनरप्यागन्तव्यमित्या- 
शयः 'दस्वायाथास्तम्ः इति पाठपक्षे 'दत्वाय-अथ-अस्तम्' इति पदत्रयं विभल्य व्याख्या, 
तव्यं, तद्यथा अस्ये वध्व्ये सौभाग्यं पूरवोक्तटक्षणं माङ्गत्यं दत्वाय द्त्वा अथ सौमाग्यद्ा- 
नानन्तरमस्तं न विपरेतन अस्तं गमनास्तमपुनरागमनं यथास्यात्तथा न विपरेतन न विपरेत 
विञुखतया मा परेत मागच्छतेत्यथः । पक्षेऽस्मिन्दाधातोः क्त्वाप्रत्ययस्तस्मात्पसे यगागमश्च 
क्त्वो यक्? इतिं पाणिनिवचनात्। चिपरेतनेस्यत्र विपरेत्युपस्ेद्यपूर्वस्य ' 'इण् गतौःइत्यस्य 
छोण्मध्यमपुरुषबहुवचने “तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः” इति थस्य तकारः, ततश्च "'तप्तनप्ननथ- 
नाश्वः" इति (तः इत्यस्य स्थाने तनप्? इत्यादेशो बोद्ध.यः। बधूरियत्र “वहोधश्चेलौणादिक 
उप्रत्ययो हकारस्य धकारञ्च बोध्यः । तथा सुमङ्गटीरित्यत्र तु “छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ"? 
इति वार्तिकेन युमङ्गरुशब्दादीप्रत्ययः | १०० ॥ 



२४८ मख्ाथेचन्द्रौक्यः । 

इह गावो निषीदन्त्विहाऽ्वाऽइह पूरुषाः । 
इदो सहस्रदक्षिणो य्न ऽदह पूषा निषीदतु ॥ १०५१ ॥ 

हह गाव इत्यस्य प्रजापतिच्छषिरनुष्टप्ठन्दो शिङ्गोत्ता देवता वध्वा उपवेशने विनि 
योगः, ''तां दृदपुरुषऽउन्मश्य प्राग्बोदग्वानुगुप्रागार आनडदे रोहिते चभेण्युपवेशायति 
इह गावो? इति पारस्करवचनात् । हे कन्ये, खमिहासने उपविशति वाक्यशेषः । तथा 
त्वया सह इह स्थाने गावोऽपि निषीदन्तु §पविशन्त्वित्यथः । न केव गाव एव किन्तु 
अश्वा अपि इह निषीदन्त्वित्यनुषद्गः। तथा पूरुषाः पुरुषाश्च निषीदन्त्वित्यनुषङ्कः । 
इृदोपवेशमेन तव गावोऽश्वाश्च भवन्तु तथा परिजनमचष्याश्च स्वया सहोपविशन्त्वि- 
त्यथः । इह उ” इत्यत्र उकारोऽप्यर्थीयः । सह खदश्षिणो बहुदक्षिणाको यज्ञ उ यज्ञोऽपि 
निषीदतु इहीपवेशनेन त्वं यज्ञाधिकारिणी च भवेत्यथंः। तथा पूषा पृष्टिकारको द्वादशा 
दिव्यान्तगत. सू्यविरोषः सोऽपि त्वया सह इहासने निषीद त्वियनुषद्धः । “'आसोग्यं 
भास्छरादिच्छेदि"ति बचनादादित्येन सदहोपवेशनात्तवारोभ्यं भविष्यतीत्याशयः । यत 
एतेः सहासने उपविष्टायास्तव सवथा कल्याणं मविष्यति, अतसत्वमेतैः सहारिमिन्नासने उप 
विष्षेव्यारांसावाक्याथः | १०१॥। 

प्रवमसि धरुवं खा पश्यामि पुवेधि पोष्ये मयि 
मं त्वादाद्वहस्पतिमेया पर्या प्रजावती सञ्जीव शरद्ः शतम् ॥१०२॥ 
ध्रवमसीति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः पद्धिश्छन्दः प्रजापतिदंवता धरवनिरीक्चणे 

विनियोगः, “अस्तमिते धुवं दशयति ध्रुवमसि ०-” इति पारस्करोक्तेः । हे वधूः ; रवं धुव 
मसि ( दुप्नोपमानमेतत् ) यथाऽऽकारो धरवनामको अयोतिर्विशेषो निश्चरोऽस्तीति रोषः 
तथा त्वमपि एतद्धूवदशेनेन धरवमसि ( “सुप्निडङ्पम्रहटलिङ्गनराणाभिःति कारिकयात्र लिङ्ग 
व्यत्ययो द्रष्टव्यः । ) प्रवासि तद्ननिश्चटा भवसीत्यारास्यते मया वरेण । अत एव स्वा स्वां 
धरुवं ( िङ्गग्यत्ययः ) ध्रुवां निश्चखां पश्यामि अवलोकयामीत्यथंः । किमथंमिति चेत्तत्नो 
च्यते । त्वं मयि वरे ध्रुवा निश्चङा सती पोष्ये पोष्या पोषणीया एधि भव, इत्ये तदथं स्वां धवं 
( िङ्गव्यत्ययः ) धुर्वां पश्यामीति पूवेणान्वयः । प्रथमेकवचने "पोष्या इति प्राप्ते सुपां 
सुगिव्यादिना विभक्तेः शशः इत्यादेरो शकाररपे “बहुं छन्दसीति सर्वविधीनां वैक 
ल्पिकल्ाद्रद्यभावे गुणे सति पोष्ये इति पदं सिद्धयति । तथादि-हे वधूः) त्वा त्वां ब्रह 
स्पतिमह्यं वराय अदात् दत्तवानित्यथः । अतस्त्वं मया पत्या सह प्रजावती पुत्रादिसहिता 
भूत्वा शरदः शतं शतवषेवय्यन्तं सञ्जीव मया सह् चिरजीविनी भवेत्यथः । १०२॥ 

बदिदोममन्त्रः पूाहुतिमन्त्रश्वामे होमप्रकरणे व्याख्यास्यते । त्यायुषमिति शतरुपरिये व्याख्यातः ॥ 
॥१०३।॥१०५।॥१०५॥ 

॥ इति विवादमन्त्रश्याख्या ॥ 

शतकात 



प्रचरार्भवचन््रोदयः । २२९२ 

॥ अथ चतुर्थीकममन्ताः ॥ 

अग्ने प्रायधित्ते स्वं देवानां प्रायधित्तिरसि ब्ाह्यणस्खां नथकापऽरपधा- 
वामि यास्यै पतिग््री तनृस्तामस्ये नाक्ञय स्वाहा ॥१ 

८अमते प्रायश्चित्ते इयादीनां परमेष्ठ ऋषिकिष्टुष्छन्दो लिङ्गोक्ता देवता चतुर्थीक- 
म्मेणि घृतहोमे विनियोगः › “चतुध्यामपरयतरेऽभ्यन्यरतोऽच्चिगुपसमाधाय० अआञ्याहुतीज्ु- 
होति, अगर प्रायधित्ते-इति पारस्कर चनात् । अथ मन्नाथः । ह प्रायसे, सवदोपाप- 
हारक, हे अभ्रे, त्वं देवानामिन्द्रादीनां प्रायश्चित्तिरसि सकर्दो पा पहत्त भवसि । "अत एव 
नाथकामः याञ्वाकामः स्वा स्वामुपधावरामि याञ्चाथं स्वामुपसप्पीमीदयथः । कासो याञ्चा 
यदथं त्वं मागुपसप्पंसीयाकाष्कायामुच्यते । है अभ्रे, अस्ये ( षष्ठयर्थे चतुर्थी ““षष्ठयथं 
चतुर्थीति वाच्यम्” इति वात्तिककायोक्ते" । ) अस्याः वध्वाः या पतिध्नी तनूरस्तीतिश्चेषः, 
पतिं हन्तीति पतिध्नी पतिघातिनी तनूरस्ति अस्यै अस्या वध्वास्तां पतिष्नीं तनूं नाश्य अस्या 
यदङ्खं पतिदहिसकं वन्तेते पतिनाशकं तदद्धमथौत्तदक्णमद्युभविहमस्याः सकाशात्त्वमपा 
कुर्वित्यथं' । अतस्तदथं त्वामहञुपसत्पीमीत्यमिप्रायः । साहा तथाविघोपकारकाय तुभ्य- 
मग्नये महत्तमेतद्धविः सुहुतमस्तु, एतदथं स्वाहाकारेण इदमाभ्यं जुहोमि तत्तवं स्वीङकर्विलया 
रां सावाक्याथः ॥॥१॥ 

वायो प्रायधित्ते त्वं देवानां प्रायधित्तिरसि बाह्वणस्त्वां नाथकापऽडपधाु. 

वामि यास्ये प्रजाघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा ॥२॥ 
हे प्रायधित्ते, सवेदोपापहारक, हे वायो, अस्यै अस्याः वध्वाः या प्रजाघ्नी सन्तान 

विरोधिनी तनूरस्तीति शेपः । अस्यै अस्याः वध्वास्तां प्रजान तनूं नार्य तद्पटक्षणम- 
यभचिहमस्याः सकाश्चात््वमपाङकर्वित्यथंः । रोषश्च स्पष्टार्थं एव । अतोऽत्रापि पूवेवन्या- 
ख्यानुसन्धेया ।२॥ 

सुय्ये प्रायधिक्चे स्वं देवानां प्रायधिचिरसि बाद्यणस्त्वां नाथकामऽउपधा- 

वामि यास्यं पशुघ्नी तनृस्तामस्ये नाश्य स्वाहा ॥२॥ 
हे प्रायधिन्ते, सवदोषापहारक, हे सूर्य, अस्यै अस्याः वध्वा. या पञ्चुध्नी गवादि 

पञ्चुनादिनी तनूरस्तीतिरोपः। तां पश्चुष्नीं तनूं नाश्य तदपछक्षणमश्चुभविद्वमस्याः सकाशा 
स्वमपाङ्घु्वित्यथः । अन्यतसमानं पूवेवदिहाप्यवगन्तन्यम् ।२॥ 

चन्द्र प्रायधितचे तं देवानां प्रायधित्तिरसि बाह्यणरस्स्वा नाथकामऽडपधा- 

वामि यास्ये शृहघ्नी तनृस्तामस्यै नाश्षय स्वाहा ॥४॥ 
हे प्रायश्धित्ते, सवेदोषापहारकः हे चन्द्र, अस्यै अस्याः वध्वाः या गृहघ्नी गाहंस्थ्य- 

विरोधिनी तनूरस्तीत्यादि पूरवेवत् ४] 



२५० मव्ाथेचन्द्रोदयः । 

गन्धवे प्रायधिते तवं देवानां प्रायधित्तिरसि बाद्यणस्स्वां नाथकामऽउप्था- 
ज्र, स 

चापि यास्य यक्ञोध्नी तनृस्तामस्यं नाश्य स्वाह ॥५॥ 

हे प्रायधित्ते, सवंदोषापहारक, हे गन्धव, अस्ये अस्या; वध्याः या यश्चोध्नी यशो. 
नारिनी तनूरस्तीत्यादि पूववत् ॥ ५॥ 

या ते परिष्नी परनाध्नी पशुन सृघ्नी यशोध्नी निन्दिता तनू्रघनी 
ततऽएनां करोभि सा जीये त्वं मया सह ॥६॥ 

भ्या ते' इत्यस्य प्रजापतिऋैषिषिष्डुष्ठन्दो लिङ्गोक्ता देवता वध्वा अभिषेचने विनि. 
योगः, “तत एनामभिषिच्चति या ते पतिध्नी ०” इति पारस्करवचनात् । अथ मन्नाथः । तत्र 
तच्छद्रोपादानाचच्छद्रोऽप्यध्याहत्तेव्यः यत्तदोरनित्यसम्बन्धात् । तथाहि-द वधु, याते तव तनूः 
यत् यस्मात् कारणात् पतिध्नी पतिनाशिनीः प्रजाघ्नी सन्तानविरोधिनी, पञ्ुध्नी गवादि- 
पञ्नाशिनी, तथा गृहष्नी गाहेर्यविरोधिनी, एवं यशोध्नी कीर्तिना्िनी एवम्भूता निन्दिता 
दोषावहास्तीतिरोषः । ततस्तस्मात्कारणात् तां दोषवहाम् एनाम् एतां तनूं जारण्नीं जार 
उपपतिस्द्धातिनीं करोमीत्यथः। अनेनाभिपेककम्मणेतिशेषः । सा त्वं च निर्टशरीरा भूत्वा 
मथा पत्या सह जीयं जगं प्रप्तुहि दीघौयुषी भवेष्यिप्रायः ।६॥ # 

प्राणेस्ते प्राणान्ससन्दघाम्यस्थिभिरस्थीनि | 

मापसेपास्सानि त्वचा सचमिति।७। 
श्राणेस्तेः इत्यस्य प्रजापतिच्छेपिरनिर्दिं छन्दो डिद्ोक्ता देवता वध्वाः स्थाङीपाक- 

रश्ने विनियोगः, “अथेना९ स्थाीपाकं प्राशयति प्राणेस्ते०” इति पारस्कयोक्तेः । हे 
वधु, ते तव प्राणान् प्राणः स्वकीयैः प्रणेः सह अहं सन्दधामि संयोजयामि अनेन स्था. 
पाकप्रारनेन कमणा एकीकरोमीत्यर्थः । तथा अध्थिभिरस्थीनि तदीयान्यस्थीनि स्वकीयैर- 
स्थिभिः सह सन्दधामीत्यनुषङ्गः । तथा मांसैमांसानि तदीयानि मासानि स्वकीयैमिः 
सहं सन्द्धामीत्यनुषङ्गः । तथा व्वचा त्वचं सखदीयां त्वचं स्वकीयया चचा त्वगिन्द्रियेण 
सह सन्दधामीस्यतुषङ्गः । एतत्स्थाङीपाकप्रारनकम्मेणाऽऽवयोरेकम्राणसैकाऽस्थिसैकमास- 
त्वैकचमेखानि सञ्ञातानीयर्थः। अतस्वमय प्रणति ममाऽद्धाक्गिनी मवेत्याशं सावाश्यारथः॥७॥ 

॥ इति चतुथीकम्मंमच्रव्याख्परा ॥ 



मच्राथेचन्द्रोदयः । २५१ 

॥ अथ गभाधानमन्छव्याख्या ॥ 

ॐ यत्ते सुसीमे हदयं दिषि चन्द्रमसि भितम् । वेदाहं तन्मां तद्वियात् । 
पदयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतटं° श्रृणुयाम श्ररद्ः शतम् ॥ १ ॥ 

"यत्ते सुसीमे'इयस्य प्रजापतिच्छपिर निर्दिष्टं छन्दो लिङ्गोक्ता देवता गभांधानकम्मेणिं 
वध्वा हृदयस्परने विनियोगः, “अथास्यै दक्षिणाश्समधिह्टदयमारमते यत्ते सुसीमे ० इति 
पारस्करवचनात् । दे ससीमे, शोभना सीमा अवयवसन्धिर्थस्याः सा सुसीमा ठत्सम्बुद्धौ हे 
सुसीमे, सोभनावयवसन्धे, हे वधुः ते तव तत् ह्दयं वित्तमहं वेद जानामीत्यथः। कि तत् हृदय- 
भिव्यपेक्षायामुच्यते । यत्ते तव हृदयं चित्तं दिवि आकाशे चन्द्रमसि श्रितमथास्स्थितमित्यथः। 
चन्द्रचित्तथोराहादकसामान्याव्सवप्राणिनां चित्तावस्थितिः चन्द्रमस्येव वत्तते परमात्मनो 
मनसः सकाद्याच्न्द्रमस उत्पत्तिद शनात् “चन्द्रमा मनसो जातः” इतिश्रतेः पच्चतत्वावसा- 
नसमये सवप्राणिनां मनश्चन्द्रं विरीयते । अतः प्राणिनाभ्ुतत्तिसमये चन्द्रमसः सकासादेव 
मन अआद्रष्य तत्तस्राणिदेहु धारा स्थाप्यते । एतदभिप्रायेणव “दिवि चन्द्रमसि श्चितम् 
ददयुक्तं भवति । अतः कामाक्रृष्टस्य मनसश्चन्द्रदशनेन कामजागृतिभेवतीतिसकठ्जनायु 
मवसिद्धिः! अत. साहिव्यशस्मे चन्द्रादीनामुदीपनविभावतेनाभिधानं दश्यते! ''चन्द्रचन्द्- 
नयो रोर रुतादयुदीपनं मतम्” इति । यन्त॒ केश्चिदन्यथामिहितम् ; प्रथमतो हि खीणां चन्द्र 
स्वामीतिनियमः “पूवं चिय- सुरेभ॒क्ताः सोमगन्धवेवह्भिमिः 12 इति स्मरतेः, अतस्तदाहृतं ते 
चित्तम् इति, तदतीवाऽसामञ्चस्यं, चन्द्रमसः स्वाम्युत्तरं गन्धवेबहवयोः स्वामिखदशेने 
चन्द्रमसि मनसोऽनवस्थानात्तादद्या बालिकया सह् चन्द्रादेः सम्भोगत्वासम्भवाच्च “पूवं 
खियः सुरेताः सोमगन्धवंवहिभिरि्यत्र भुक्तिः पालनार्थं नतु सम्भोगार्थे । ।'सोम 
प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद्ऽउत्तरः॥ ठृतीयोऽअभ्निष्टे पतिरिति वेदमन्त्र पतिश्ब्दोपादा- 
नास्पातीति पतिः रक्षक इयथोवगतेश्च सोमगन्धववहयो जन्मप्र्ुति षदङ्कषपय्यन्तं 
““षडद्रूमध्ये नोद्राह्ये'"त्यादि ज्यो तिर्निबन्धस्थवचनस्वरसात् › तथा "“'साधेसप्नाब्दमध्ये तु 
कन्योद्राहयो विगर्हितः । तत उध्वंच्न कन्याया विवाहस्तु प्ररस्यतेः” इति स्म्रस्यन्तरवचनीावुप्रहाचच 
धंसप्रवषपय्यन्तं खीणां रक्षुकस्वेन मवन्तीप्येवायातमतः पूर्वोक्ताथं एव श्रेयान् । किच्च 

हे वधु ते तव तत् हदयं मां विद्यात् पतित्वेन मामनुजानीयादित्यथेः । एवं परस्परहयसंवेः 
यत्वेन आवामविकखेन्द्रियो मूर्वा शरदः शतं श॒तवषपयन्तं पदयेम पश्येव ( तिडां तिङो 
भवन्तीतिवचनादुत्तमपुरुषद्िवचनस्थाने वहूुवचनादे्यो बोध्यः । एवमग्रेऽपि सवत्रानुस- 
न्धेयः । ) “अस्मदो इयोश्चे?ति आवाभिस्यत्र द्विवचनेऽपि बहुवचनं तदभिप्रायेण वा 
परदयेम शरदः रातमित्यादि यथार्थितमेव व्याख्येयम् । एवमग्रेऽपि बोद्धव्यम् ! तथा शरद 
दातं शतवषपयन्तं जीवेम जीवेव, शरदः शतं श॒तवषंपयन्तं णुयाम श्णुयावः एवं वधू 
्रसयुक्टवा तदीयह्दयाङम्भनपूवेकं गभोधानपय्यन्तं यमेत । (तामुदुद्य यथतुं प्रवेशनं; 
यथाकामी वा, काममाविजनितोः सस्भवामेति वचनात्; अथास्यै दक्षिणाप्समधि- 
हृदयमारुभते यत्ते सुसीमे एवं ततडद्धुमितिपारस्करोक्तेः ॥ १॥ 

॥ इति यभाधानमन्त्स्यास्या ॥ 



२५२ मच्राथंचन्द्रोदथः। 

॥ अथगभंस्थिरीकरणमन््रव्याख्या ॥ 

इ्यमोषधी जायमाणा सहपाना सरस्वती । 
अस्था बृहत्याः पुत्राः पिहुरिव नाम जग्रभम् ॥ १॥ 

इयमोषधीत्यस्य प्रजापतिच्षिरनुष्ष्ठन्दो लिङ्गोक्ता देवता ग्भरिथरीकरणार्थ वधू. 
नासिकायामोषध्यासेचने विनियोगः, “सा यदि गभ॑ न दधीत सिषद्याः उवेतपुष्प्या उपोष्य 
पुष्येण मूढमुल्थाप्य चनुथंऽहनि स्नातायां निच्चायामुदपेषं पिष्टा दक्षिणस्यां नासिकायामा 
सिञ्चति इयमोपधी त्रायमाणा०-'"इति पारस्छरवचनात् । अथमन्तार्थः । इयमोपधी ओपति 
दहति दोषान् धत्ते गुणानित्योषधी त्रायमाणा यथोपयोगं प्रयुक्ता सती रक्षमाणा सहमाना 
उत्पन्नदोषानभिभवन्ती ाकषयन्तीति वा गभेधारणप्रतिवन्धकदोपजातेनाशयन्तीव्यर्थ-, तथा 
सरस्वती सरति कारणतयाऽनुगच्छतीति सरस्तद्वती तस्संबद्धास्तीतिवाश्यरोपः। यद्रा सरस्वती 
वाक् ततप्ादेतुवाद्वाभूषाऽस्तीयथेः । सरस्वतीपराप्तौ बरहतीकल्पप्रयोगदशनात् अस्या, 
पूर्वोत्तगुणविरिष्टायाः बृहत्याः बरंहयति वद्ध॑यति पुरादिप्रदानेनेति बरही तस्याः श्ह्याः 
महत्याः कण्टकारिकायाः ओपध्याः प्रभावादस्याः मद्धमपल्याः अहं पुत्रः अयं पुत्रः भाविन्या 
वृन्त्याऽयमितिनि्दशषः, अयभमिव्यस्य स्थाने “व्यत्ययो वहुरमि?तिव्यययेन (अहम् इति | अहमथादयमियथं, । पितुरिव नाम जग्रभम् जग्रभत् पितुः सदशं नाम गृह्णातु पिन्ननामवद्- 
प्यापि नाम प्रख्यातं मवतु यथास्य पिताऽहं प्र्यातनामास्मि तथायमपि अस्याः ब्रहत्याः 
कृपया प्रख्यातनामा भवस्विस्यथं.। यद्रा पितुरिव नाम जग्रभत् अथात् यथा पितुनोम नाथान्तं 
धरान्तमीश्वरान्तं कान्तान्तं वास्ति। तथंवायं पुत्रोऽपि तादृशं नाथान्तादिविशिष्टं नाम गृहणात्वित्यथः । पुत्रे हि सञ्जाते तस्य नाम सम्भ वितुमहंति । अत इदानी पुचस्याविद्यमान. सवेऽपि पुत्रनामन्याजेन प्रकारान्तरेण मा्यसम्मितवचनन्यायेन ुत्रोत्प्तिरेवाकाङ्क्ष्यते । यषा अस्या, ब्रहलयाः प्रभावादहं पितुरिव “सुपां सुपो भवन्तीति विभक्तिव्यत्यय. ) पिता इव एज इति नाम जग्रभम् मेय प्राज्ुयामिव्यथैः । यथा सयि सञ्ञाते मस पिता “आत्मा श जायते पुत्र.” इति वेदानुश्घासनात्युत्र इति नाम अग्रही्टः तथाहमपि पुत्रे सञ्ञाते सति पूरवो त्वेदानुरासनाप्पुत्र इति नाम गृहणयेत्याशासे | पितुः पुत्रो यथाहममवं तथा ममापि पुत्रो भूयादित्यिप्रायेण पितुरिव नाभ जग्रभमिव्युक्तं भवति । पितुरयं पुत्रः, पुत्रस्यायं पिता, इति मद्विषये छोका जल्पन्तवत्यमिप्रायः । अतर पृवा्धन ब्रहतीस्तुतिः, उत्तराद्धन स्वघम्मंपल्या. ुत्मरापतयामिप्रायेण स्वाभिमता्थप्रकाशनं च सष्ठीक्रियतते सया तरेत्याशंसावाक्यार्थः | जग्रभमित्यन गृहातेिंडथं ठेद् › तस्य प्रथमपुरवैकवचनम्थाने “तिङां तिडो भवन्तीःतिव- चनादुत्तमपुरुषेकवचनादेश., तत्र “न्यत्ययो यहृढमि"ति विकरणभ्यत्ययेन शपि “बहूं छन्दसी तिशपः शो द्वितवेऽभ्यासकार््य “इतश्च छोपः पदस्मेपदेष्ितिमिप इकारलोपे “रटोऽडाटावि"त्यडागमो "्महोभेरढन्दसीः 'तिगृह्णातेहेकारस्य भकारश्येयनुसन्धेयम् । अथौन्तरप्षे तु गृहातेडिडरये छेटि तदुत्तमपुरुषेकवचने पूर्वोक्तरीत्या यथास्थमेव पदं सिद्धय. तीयवगन्तग्यम् ॥ १ ॥ 



मचाथंचन्द्रोदयः । २५६ 

॥ अथ पुंसवनमन्त्रव्याख्या ॥ 

ॐ दिरण्यगभेः समवतता भूतस्य॑ जात परिरेकऽभसीत् । 
स दधार पृथिवीं चागते मां कस्म टेवाय हविषां व्विधेम ॥ १॥ 

व्रह्मयज्नजपप्रकरणे व्याख्यायतोऽयं पन्वः । 

ऋष्यादिकन्तु तवोक्तमेव बोध्यम् विनियोगश्चास्य पारस्करेणोक्तः पुंसवन 
भकरणे गृह्यसूत्रे यथा-“उद्पेषं पिष्टा पूवेवदासेचनर्, हिरण्वगर्भोऽद्वयः सम्भृत 
इ्येताभ्यापिःति। अभ्यः सम्पत इति तु षडङ्कश्तसद्वियप्रकरणे पुरषषुक्तव्याख्या- 

यामेव व्याख्यातं तन द्रष्टव्यं, विनियोगांनुसारेण यदथैरिष्व्यं तदप्य्चम् ।॥२॥ 

ॐ सुपर्णोऽसि गुरत्म।सित्ते शिं गायनं चक्ष्हदरथन्तरे पक्षौ 

स्तोमऽभात्मा छन्दा्छस्यङ्गानि यजृष्छपि नाम | 
सामं ते तनूव्वोमदर्वयैव्यज्ञाय॒त्वियं पृच्छन्धिष्ण्याहं शफाः | 
ुपण्णाऽति गृरुत्मान्दिषङ्गच्छ स्थः पत ॥ ३॥ 

अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिश्चतुरबसाना छतिर्छन्दो विषहन्ती लिङ्गोत्य देवत। 
गभोभिमन्त्रणे विनियोगः, “स यदि कामयेत बीय्यवान्सस्यादिति विकरत्येनममिमन्त्रयते 
सुपर्णोऽसीति म्राग्विष्णक्रमेभ्यः'” इति पारस्करवचनात् । अथ मन्त्राथे. । ("तस्मादात्मनः 
आकाराः, आकाशाद्वायुः; वायोरभि; अग्नेरापः; अभ्यः प्रथिवी” इति श्रुतेजछस्य कारण- 
मभिरित्यवसीयते । अतोऽथिजल्योः कारणकास्यंत्वभावाब गतेरिहायिस्तुस्या जख्मेव स्तुतं 
सद्रभ॑वीय्यवत्त्वं करिष्यतीत्यभिभ्रायेणेवात्राभि प्रस्युच्यते । यत्-है अग्ने; सं सुपर्णोऽसि 

` शोभनं पणं पतनं गसनं यस्य स सुपणेः रोमनगमनोऽसीत्यथ. | यद्रा “श्युपणेः पन्नगाशन 
इति कोश्चादौ गर्त्मनामसु दशेनास्सुपर्णो गरड: शोभनं पणे पत्तनं यस्य स सुपण: शोभने 
पणे पक्षो वा यस्य स सुपणेः पूर्वोक्तो विष्णुवाहनतवेन प्रसिद्भस्तदरूपोऽसि, पक्ष्याकारेण 
वित्तस्वादित्याशययः । तत्र ृष्टान्त प्रदश्यते गरत्मानित्ति । छप्नोपमानमेतत् । वस्तुतस्तु उप- 
माब्राचकमिवादि पद् न दृस्यते तथापि प्रकरणवरादथंसाहचय्यंण तदिदहाक्षिष्यते, गर् 
स्मानिवं यथा गरमान् गरुडः पक्षवान्, तथा स्वमप्यसि पक्ष्याकारचितिमनच्वादिति भावः | 
एवं पक्ष्याकारविशिष्टस्य तवाऽवयवाः कथ्यन्ते । निघरत् तव रियोऽस्तीति रोषः । “'तिख्भ्यो 
हि करोति स प्रथमया, तिस्चभ्यो हिकरोति स मध्यमया, तिखभ्यो हिंकयोति स उत्तमयोद्यतो 
्रिघ्ेतो विष्टुतिरिःति श्रव्युक्तो यखिवरस्तोमः स ते तवाग्ने: शिरःस्थानीयोऽस्तीयर्थः । तथा 
गायत्रं ते तव् चक्षुररतीति रोषः । यद्रायत्राख्यं साम तत्ते तव च्चः नेत्रस्थानीयमस्तीव्यथः 
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तथा ब्रहट्रथन्तरे ते तव पक्षौस्त इत्यथः सान्नं मध्ये “स्वामि द्धि इवामहे"यस्याम्रच्युसपन्नं 
यत्साम तदेव ब्रहत्साम, एवं हि सान्नं मध्ये “अभित्वा शूर नो वतुमइत्यस्याखच्युखन्न 
यत्साम तदेव रथन्तरं साम, इव्य॒भे ब्रहद्रथन्तरे प्रसिद्धे सामनी ते तव पक्षौ पक्षस्थानीये 
स्त इत्यथः । तथा स्तोमस्ते तव आत्माऽस्तीति रोषः। “पच्नभ्यो हिकरोति स तिभिः स एक- 
या पञ्चभ्यो हिंकरोति स एकया स तिभिः स एकया पञ्चभ्यो हिकसेति स एकया स एकया 
स तिभिः पश्चपञ्चिनी पञ्चदशस्य विष्टुतिरिवि श्ुतयुक्तो यः पञ्चदरास्तोमः स ते तव आत्मा 
अन्तःकरणस्थानीयोऽस्तीयथंः । तथा छन्दांसि ते तव अङ्गानि सन्तीति रोषः । गायन्या- 
दीनि यानि एकविशविच्छन्दांसि तानि ते. तव हृदयादङ्घस्थानीयानि सन्तीत्यथः । तथा 
यचूंषि ते तव नाम ( “पां सुषटगि"'ति विभक्तेटक् ) नामानि सन्तीति सेषः! इषे व्वेत्यादी- 
नि यानि यजुषि तानि ते तव नामस्थानीयानि सन्तीत्यथेः । तथा वामदेव्यं साम ते तव 
तनूरस्तीति रषः । साभ्नां मध्ये “कयान.” इति वामदेव्यं साम यस्रसिद्धं तन्तं तब तनूः 
ारीरस्थानीयमस्तीयथेः । तथा यज्ञायज्ञियं साम ते तव पुच्छमस्तीति शेषः । '्यज्ञा- 
यज्ञा वो"ति यज्ञीयज्ञियास्यं यसरसिद्धं साम तत्ते तव पुच्छस्थानीयमस्तीत्य्थ. । तथा धि. 
ह्यास्ते तव शफाः सन्तीति रोषः। अभ्रीनामाश्रयभूता सदा निर्मिताः स्वल्पवेदिका धिष्ण्या- 
्युच्यन्ते । तत्र स्थिता अप्नः तव शफाः खुरस्थानीयाः सन्तीत्यथेः । हे अग्ने, एवं भूतसं 
यतो गरत्मान् गरुड इव सुपण: पक्ष्याकारचितौ स्थितत्वात्चमपि पश्चिरूपोऽसि, अतो दिव- 
माकाशं भ्रति गच्छ विदयुदाटमना माध्यमिको भवेत्यथं, । ततश्च स्वः पत स्वर्छोकं प्रप्ुहि 
अस्य गस्य वीय्यप्रदानाथमिन्द्रलोकमपि गच्छ यदद्रछृतं कम्मं तदैन्द्रमवेघ्युक्तत्वादिन्द्रतो 
बछमानीयाऽस्मे प्रयच्छ यथायं गर्भो वीय्यवान्स्यादित्याश्च॑सावाक्या्थः । “स यदि कामयेत 
बीय्येवान्तस्यादिति विकृत्येनममिमन्रयते सुपर्णोऽसीति प्राग्िष्णुक्रमेभ्य.” इत्युक्तेः ।। ३॥ 

॥ इति पुंसवनमन्त्व्यास्या ॥ 

[1 

॥ अथ सीमन्तोन्नयनमन््रथ्याख्या ॥ 

ॐ ूर्विनयामि ॥ १ ॥ ॐ शुवविनयामि ॥ २ ॥ ॐ सवर्विनयामि ॥२॥ 
ॐ भथुवःस्वर्विनयापि इति वा ॥ ४॥ 

©, 

म्याहृतित्रयसय प्रजापतिन्छेषिगोयत्युष्णिगनुषटुभद्छन्दस्यभ्निवायुसू्यौ देवता गर्भिण्याः 
केशपाशविनयने विनियोगः, “उदं विनयति मूर्विनयामि सुवर्विनयामि खर्विनयामि 
भूसवःस्व्विनयामीति वेवि पारसकयोक्तेः। यतः पुंसवने दिरण्यगर्भं इत्यादिमन्तद्रयेन 
नस्यं दत्वा बेखोक्याधिपतिखेरोक्याधारः पुरषोत्तम अस्या गमे आहितः! मत एव एदा- 
वता गभिण्याः केशपाशे त्रेखोश्यमपि व्तेते। तथा सति भूरादिल्ोक्रयमत्रासङ्कीण 
भवतति दैतोरेभिखिमिमेनत्; केशानां प्रथक्षरणं सीमन्तोन्नयने भयति। तत्र सीमन्तोन्नयने 
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केशपाशविनयने विनियुक्तानां व्याहतिमन्तरत्रयाणामयमथः। हे गर्भिणि, अह भूर्विनयामि 
स्वत्केशाशितं मूर्ञोकं विनयामि अयं भूर्छोकः इति विभागोन प्रथकयेमि बिमजामीयथंः । 
तथा भुवर्विनयामि `भ॒वर्छकमन्तरिक्चं च विभागोन प्रथक्तरोमि विभजामीव्यथः । एवं 
स्वर्विनयासि स्वर्छाकं विभागेन प्रकरोमि विभजामीत्यथेः । एकतन्त्रेण वा विभमागा- 
भिधानं हे गर्भिणि, भूमेवःस्वविनयामि अयं मूर्खाकः, अयं भुवर्छोकः, अयं स्वर्छाक इति 
विभागेन प्रुथक्रोमि विभजामीति पूवं वदे वार्थोऽनु सन्धेयः ॥ ९।।२।३।।४॥ 

ॐ अयमूनलावतो हत्तऽउलीव फठिनी भव ॥ ५ ॥ 
अयमूम्नीवत इत्यस्य प्रजापतिच्छषिरनिर्दिष्टं छन्दो लिङ्ोक्ता देवता फषिन्थुदुम्बरशा- 

खाबिन्धने विनियोगः, 'त्रि्ृत्तमावध्राति, अयमूउजोवतः> इति पारस्करवचनात् । अयमूज्ना- 
चत इति मन्तरेण सीमन्तोन्नयने कशर्वेणीं बध्रातीयथंः । अथ मन्त्राथः । हे गर्भिणिः 
अयं वष्षः उदुम्बराख्यः उज्नोवतः ऊल्नीवानित्यथंः । अस्तीतिवाक्यशेषः । बरूवानस्तीति 
भावः । अत्र अकारान्तपुलिङ्गः उज्जंशब्दो वोध्यः, ऊर्ज्जोऽस्यास्तीति उजवानीति प्राप्रं उजे- 
राब्दस्य छान्दसत्वादीघं ऊजौवान् तत्र “युपा सुपो भवन्तीति वचनासथमेकव चनस्थाने 
दवितीयाबहूवचनं छान्दसं बोध्यम् ! एतदयोगात् उर्जीव उदुम्बरशाखा इव फिनी फलयुक्ता 
भव यथायं वृक्ष ञजंवान् बछ्वान् फलवोध्ास्ति यथा चास्य शाखा एटिनी फर्वती 
फरयुक्तंति यावत्; तथा त्वमपि फलिनी पुत्रिणी मवेखयथेः ! अत्र प्रथमपादेन उदम्बरस्तुति 
द्वितीयपादेन गर्भिण्याः पुत्रिणीर्वश्वाऽऽश्ास्यते ॥ ५ ॥। ध 

ॐ सोमऽएव नो राजेमा मानुषीः भरना; | 
अबिथुक्तचक्रऽभासीरस्तीरे दभ्यमसो ॥ 8 ॥ 

सोम एवेलस्य प्रजापतिक्रोषि गायत्रीछन्दः सोमो देवता गाथागाने विनियोगः, 
अथाह वीणागाथिनौ राजानठे. सङ्गायेतां यो वाप्यन्यो वीरतर इति, नियुक्तामप्येके गाथा- 
मुदाहरम्ति सोम एव? इति, यां नदीमुपवसिता भवति तस्या नाम ग्रहति? इति पारस्करव- 
चनात्। अथ मन्त्रार्थः । असौ हे अमुकनदि, मानुषी ( वा छन्दसीति पृ्चैसवर्णदीर्धो 
वोध्यः । “तिडगं तिङो मवन्तीतिवचनास्रथमाबहुवचनस्थाने ह्िवीताघहूव चनं वा ज्ञेयम् । 
मारुषीः माुष्यः इमाः प्रजाः तुभ्यम् ( अत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी बोध्या ) तव सोमसंबन्धि-. 
न्याः एवं भूते तीरे आसीरन् तवामाश्रिय स्थिता इत्यथः । किं भूते तीरे अविमुक्तचक्र 
अनुहद्गितशाखरे एवं भूते तव तीरे इयथः । अतस्त्वत्संबन्धवशात् नोऽस्माकं प्रजानां सोम 
एव राजास्त्विति देषः । राजा यथा र्षुकः पोष्टा च भवति, तथास्माकं स्वदीयः सोम- 
न्द्रो रक्षकः पोष्टा च भवत्ित्यभिप्रायः । अत्र “अयं व्वेनश्चोदयत्भिगभोज्योतिजंरायूर- 
जसो विमाने इत्यादिश्रतेः सोमस्याप्परेरकत्वमसिप्रत्यैव सोमसंबन्धिन्यास्तव तीरे इति 
नदीं प्रव्यक्त “नदः कस्मात् नदना भवन्ती?ति यास्कोक्तनंदीनामप्सङ्गविशिष्टसवेनेव शब्द. 
वतीत्वाभिधानाच्ेति भावः । अवियुक्तचक्र इति प्रजा विशेषणं वा (पां सद्धगियादिना 
विभक्तेः रो आदेशे अबिमुक्तचक्र इति रूपम् । दाब्दब्युतपत्तिद्येवम्, अवियुक्तमनुदद्ितं चक्रं 
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मण्डलं याभिस्तास्तथोक्ता एवं भूता मानुषीः मानुष्यः प्रजासतुभ्यं तव तीरे आसीरन् इत्यादि 
अन्यत्समानम् | ६ ॥ 

॥ इति सीमन्तोन्नयनमन्तरव्याख्या ॥ 

॥ जथ सोष्यन्तीकस्ममन््रव्याख्या ॥ 

ॐ एजतु दश॑मास्यो गर्भी जरायुणा स॒ह । यथाऽयं व्वायुरेजति यथौ 
समुदरःएजति । एवाभ्यं दशमास्योऽअरसज्जरायंणा सुट ॥ १ ॥ 

एजतु इतयष्य प्रजापतिक्पिमहापङ्किशछन्दो गर्भो देवता सोष्यन्त्याः ( प्रसवरूल- 
चर्याः ) खियोऽभ्यक्षणे विनियोगः, “सोष्यन्तीमद्धिरभ्यु्षति एजतु० इति पारस्कयेक्तः । 
अथ मन्त्राथः । दशमास्यः दश मासा जाता य्व स दशमास्यः द शमासकारावच्छिन्नः 
सम्पूणप्रसवकाडीन इति यावत्, एव भूतोऽयं गर्म. जरायुणा सह एजतु “ज॒ कम्पने" जरा 
युगेभेष्नं तेन सह कम्पतां चरत्यथ । कथं चरतु तत्र दृषठन्तः। यथा येन प्रकारेणा. 
ऽयं वाथुरेजति चरति यथा च समुद्रः एजति कम्पते चशूतीत्यथंः । एतौ हि यथा सदा 
कृम्पनशीो तथायं गमं एजतु चरुत्वित्यथः । एवेति निपात एवमथ । ततोऽयमर्थ › एव. मथं दशमास्यः सम्पूर्णावयवो गभं जरायुणा सह् अखत् सतां निगच्छवित्यर्थः । 'खंसु अधःपतने व्यत्ययेन परस्मैपदे शपो ठकि च छते “हल्ड यार्भ्यः०-? इति तिपि ले 
“वावसाने'” इति सस्य दत्वे “अनिदिताम्” इति नलोपे अडागमे च असदिति खोड कडि ्थमपुरुपेकवचने रूपं बोध्यम् ““छन्दसि लुङ्ङट.” इति ठकारसाते तद्धिधानात् ॥ १॥ 

| इति सोष्यन्तीकम्मंमन्त्रव्याख्या ॥ 

॥ अथावरावपतनकममन्तरव्याख्या ॥ 
अवेत् पूरनः गोवल्ठं. शुने जरायत्ते नैव मासेन पीषरि न कस्पिध- 

नायत्तनमव जरायु पद्यताम् ॥ १॥ 
अवेस्वित्यस्य प्रजापति षिवहतीछन्दोऽग्नदेवता अवरावपतते विनियोगः, “अथा- वरावपतनमवैतु धरन: ̀ इति पाररकरवचनात् । अथमन्त्रा्थः | जरायुगेभेवेष्टनमवेतु सुखेन अपगच्छव्वित्यथेः। जरायु इत्यत्र “सुत्निङङ्पग्रहलिङ्गनराणामि""टयादिकारिकया िङ्कव्य- त्ययः “पां सुदगिति सुरोपो वा बोध्यः । कथमेलिटन्र दष्टान्तद्वयमुच्यते । प्ररिनः 
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लीव च यथाञ्वैतीपिवाक्यदेषः । प्रदिनः पङ्कः अपां फेनरूपा, शेवलं “सेमा इति 
प्रसिद्धमेवदुभयं यथा कचिद्पि अरसे्ग्नं जलोपरि स्थितं कथश्चिदिषदपि प्रेरितं सद्यथा 
गच्छति तथा जराथुं सुखेनापगच्छतित्यथैः । कि कारणमपगच्छतवित्याका्घायामुच्यते । 

डने अत्तवे भक्षणाय श्शुनेः' इति षष्ठ्यथ चतुर्थी । युनोऽदनाय यथा न मवति तथापग- 

चतििव्यर्थः ! “अत्तवे इयत्र “तुमर्थे सेसेनसे ० इत्यादिनाऽत्तस्तुमथं तवेन्श्रस्ययो बोध्यः 

किम्भूतं जरायु मांसेन पीवरि पुषटमिलथः । कुत्रचित्यीवरी इत्यपि पाठो इयते तत्र पीव 
रीति लिङ्कव्यत्ययेन सीत्वम् । किच्च जरायु. कर्मिंश्चन चनरष्दोऽप्यथं ्त्राप्यवयवे न 

अवपद्यताम् नावस्थितं मवतु सवेतोऽङ्गादयन्नं यथास्यात्तथा विग्नं मवत्वित्यथः | तञ्जरायु 
पुनः सम्भूतम् आयतनं गभेस्येतिरेषः। एवंभूतं जरायु उद्र असनं सस्सुखेन पतत्वियथः।। १ 

॥ इत्यवरावपनकम्मंमन्त्रभ्याख्या ॥ 

॥ अथजातकम्ममन्नभ्याख्या ॥ 

ॐ भूस्त्वयि दधामि ॥ १॥ 
ॐ भुवस्त्वयि दधामि ॥ २॥ 

ॐ स्वस्त्वयि द्पामि ।॥ ३॥ 
ॐ भुशेवःस्वः स्वं खयि दधामि ॥ ४॥ 

जाते सति यत्कम्मं भवति तदेव जातकम्मंति कथ्यते । तत्रादौ मेधाजननाख्यं कम्मं 
भवति, तस्पश्चाच्चायुष्यं कम्मं भवति । तदुक्तं पारस्करेण “जातस्य कुमारस्याऽच्छिन्नायां 
नाञ्यां मेधाजनमायुष्ये करोति । ” इति । मयापि तदनुसारेणेव तत्तत्कम्ममन्त्रा.व्या- 
ख्यायन्ते । 

भूरादिग्याहतित्रयस्य प्रजापतिच्छेषिगौयञ्युष्णिगनुष्टुभदछन्दास्यग्निवायुसूय्यी देवता 
कुमारस्य मधुधृतप्रारने विनियोगः, “अनामिकया सुबणौन्तर्हितिया मधुघृते प्रारायति घृतं 
वा भूस्त्वयि दधामि भुवसू्वयि दधामि स्वस्त्वयि दधामि भूभुवःस्वः सवं त्वयि दधामि 
इति पारस्कयेक्तेः । अथमन्त्राथेः । हे कुमार, खयि कुमारे भूः मूर्खोकं दधामि स्थापयामि 
अनेन मधुङृतपराश्चनकम्मणेति वाक्यशेषः । एवमग्रेऽपि सवत्र बोध्यम् । अन्यत्समानम् । 
तुरीयमन्त्रस्याथे त्वयं विशेष. । भूभवःस्वः एतद्धोकत्रयोपरुक्चितमेतदाधितं सवं प्रमेयजा- 
तन्त्वयि कुमारे दधामि स्थापयामीत्यथः । शेषं पूवेवदिहाप्यूह्यम् । त्रेरोक्यगतप्रमेयजातधा- 
रणेन तव मेधा भवतित्याशंसावास्याथेः ।। १। २। ३॥ ४॥ 

॥ इति जातकम्मान्तगेतमेधाजननकमंमन््व्याख्या ४ 

[1 
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॥ अथजातकम्मान्तर्गतायुष्यकम्ममन्ताः ॥ 

. अग्निरायुष्मान् बनसपतिभिरायुष्माँस्तेन ताऽऽयुषाऽऽयष्यन्तं करोमि ॥ १॥ 

सोमऽजयुष्पान्तौषधीभिययुष्भँस्तेन लाऽऽ्युपाऽऽ्युष्मन्तं करोमि ॥ २॥ 

बरह्माऽभ्यष्पह्ाह्यणेरायुष्मँस्तेन  तवाऽऽयुषाऽऽयुष्पन्तं  करोपि ॥३॥ 
देषाऽयायुष्यन्तस्तेऽमृतैरयुष्पन्तस्तेन ` त्वाऽऽयुपाऽऽ्युष्मन्तं करोमि ॥ ४॥ 

ऋषयऽआयुष्पन्तस्ते वतेरायुष्मन्तस्तेन ताऽऽयुषाऽयुष्पन्तं करोमि ॥ ५ ॥ 
पितरऽआयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्पन्तस्तेन ताऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ६ ॥ 

यत्गऽभआयुष्मान्प. दक्षिणाभिरयुष्पोंस्तेन ताऽऽ्युषाऽऽ्युष्पन्तं करोमि ॥ ७॥ 

सष्द्रऽभायुष्मान्स सवन्तीधिरायुष्मास्तेन खाऽऽयुषाऽञ्युष्मन्तं करोमि ॥ ८ ॥ 

अग्निरायृष्मानित्यादीनां प्रजापतिच्छोषिगायत्रीछन्दो लिङ्गोक्ता देवता आयुष्य- 
मन्त्रजपे विनियोगः, “अथायुष्यं करोति, अग्निरायुष्मान्” इति पारस्करवचनात् । अथ 
मन्त्राथः । हे कुमारः योऽयमग्निरायुष्मान् चिरस्थायी स वनस्पतिभिः वृक्षैरिन्धनभततराय्- 
स्मान् चिरस्थायी भवतीति बाक्यरोषः। तेनाग्निसम्बन्धिना आयुषा ता स्वाम् आयुष्मन्तं 
करीमि । अतसत्वमनेन मरछृतेनाऽऽयुष्यकम्मेणा ( आयुष्यमन्व्रलपेन ) आयुष्मान्भवेस्या- 
दंसावाक्याथेः। १॥ एवमग्रेऽपि सो मञञआयुष्मानियादिमन्त्रेष्वपि सर्वत्र बोद्धव्यं, बुद्धा च 
तथेवांसावाक्यार्थोऽप्यह्ः । तथा हे मार, सोमश्चन्द्रो य आयुष्मान् स तु ओषधीभिरबी्या- 
दिभिः आयुष्मान्भवति । अथात् अमावास्यायां क्षीणश्नन्द्रमा ओषधीषु प्रविष्टो मवति ततः 
खुह्पक्चे ताभिराप्यायमानः क्रमेण व्रद्धिमासादयन् आयुष्मान्भवति, तेनायुषा त्वा स्वामायुष्म- 
न्तं करोमीत्यादि पृषेवदन्यत्समानम् | २ ॥ तथा हे कुमार, ब्रह्य यद्ायुष्मत्तततु ्ाह्मणेयायु- 
घ्मद्थौत् ब्रादणेकेदाध्ययनसीटेर्दिजोत्तमैः रिष्योपाध्यायक्रमेण धार्य्यमाणो वेदः आयुष्मान् 
चिरस्थायी भवतीतिशेषः ॥ तेनाऽऽयुषा स्वा त्वामायुष्मन्तं करोमि इति पूवेवत्समानम् ॥३॥ 
किच्त हे कुमारः देवा इन्द्रादयः आयुष्मन्तश्चिरस्थायिनो ये सन्ति ते तु अस्तेः पीयूपैरेवाऽऽयु- 
मन्तो भवन्तीतिरोषः । देवानान्तु अमृतं प्राप्यैवामरस्वमितिभावः । तेन देवसंबन्धिनाऽ5. 
युषा स्वा स्वामायुष्मन्तं करोमीत्यादि पूबेवत्समानम् ॥ ४ ॥ तथा हे कुमार+ऋषयो ये आयु- 
प्मन्तसते तु ब्तेशान्द्रायणप्रृतिमिरेवायुष्मन्तो मवन्तीतिरेषः । छषीणान्तु तपसैव दीर्घायु- 
मितिभावः ॥ तेन ऋषिसंबन्धिनायुषा स्वा स्वामायुष्मन्तं करोमीव्यादिकञ्च पूवबत्स- 
मानम् ॥ ५॥ किच्च हे कुमार, पितरः ये अग्निष्वात्तादयः आयुष्मन्तस्ते तु स्वधामिरायुष्म- 
न्तो मवन्तीपिशेषः “स्वधा वै पिठृणामन्नमिःति श्रुतेः । पिटृणामन्नेरेव दीर्ायुषमितिभावः। 
तेनायुषा तरा स्वामायुष्मन्तं कयोमीत्यादि पूवंवदिहाप्यलुसन्धेयम् ॥ ६ ॥ तथा हे मार, 
यज्ञो य आयुष्मान् स तु दक्षिणाभिरेवायुष्मान्भवतीतिशेषः। तेनायुषा त्वा त्वामायुष्मन्तं 
करोमी्यादि पूवेवस्समानम् ॥ ७ ॥ कित्र दे कुमारः सथुदरो य आयुष्मान् स तु खवन्तीभिः 
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स्यन्दमानाभिनंदीभिरेवायुष्मान्भवतीतिरेषः । तेनायपा ला स्वामाटुप्मन्ं करोमी- 
त्यादि समानम् । ८ ॥ “त्यायुषमिति” षडद् रातरद्वियप्रकरणे नीरपूक्त व्यास्यातम् | ९ 

५॥ इति जातकम्मान्तर्गताऽभ्युष्यकमंमन्त्रभ्याख्या ॥ 

॥ अथ जातकस्मंमन्त्राः ॥ 

ॐ दिवस्परि प्रथमञ्च्ेऽअभिरस्म् दवितीयं परि जातवेदाः । 

तृतीयम नमणाऽअनस्रमिन्धानऽपनञ्जरते स्वाधीः | १ ॥ 

दिवस्परीत्यादीनां मान्दनो चत्सप्री ऋषिखिष्टच्छन्दोऽभि्देवता इमाराभिमशेने 
विनियोगः, ^सं यदि कामयेत सवमायुरियादिति वात्सप्रेणेनमभिख्शत् › दिवस्परीव्येतस्यानु 
वाकस्योत्तसामृचं परिशिनष्टि” इति पारस्करोक्ते । अथ मन्त्राः । तत्र परीत्युपसर्गो जज्ञ 

इति क्रियापदेन सह संबध्यते । अयञ्च व्यवहितोपसरग॑संबन्धः ““छन्दसि परेऽपि" “व्यव 
हितश्च ति पाणिनिवचनात्। व्यथा हे कुमार, अयसश्चिः प्रथमं दिवस्परि दुरोकस्योपरि 
जज्ञे सूयंरूपेण समुसखन्नोऽभूदियथं. } “आयद्धौ प्रश्िरक्मीदसदन्मातरम्पुरः । पितरच्छ 
प्रयन्तस्वः। "युं य. वा. मा. सं. ३।६)) इति श्रुतेः। अत एव ““मूद्धानन्दिवोऽअरति एरथिव्याः 
(ख. य. वा. मा. सं. रष) इति "अभ्चिमूद्धौ दिवः कडुत्पतिः प्रथिव्याऽअयम्। अपाररेही- 
छसि जिन्वति ॥। (यु. य. वा मा. सं. ३।१२। ) इति च श्रुत्युक्तं संगच्छते, इति भावः| 
ततश्च अस्मत्परि अस्मदीयमनुष्यलोकस्योपरि जातवेदाः द्वितीयं जज्ञे प्रसिद्धवदहिरूपेण द्वितीयं 
जन्म प्राप्रवानियथेः । जातं जातं पदाथ वेद् जानातीति जातवेदाः जाते स्येव विन्दते 
रमते पदाथमात्रमिति वा जातवेदाः ( वेततर्बिन्दतेर्बाऽसुनप्रत्ययः ) । जातप्रज्ञो जातधनो वा 
ऽभ्रिरेव । स हि गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्थामीत्यादि मन्थनविधिना बाह्यणद्वाराऽरण्योम- 
न्थनेन ततः सकाश्ादुस्पन्नमात्नः सन्नेवाज्यचर्पुरोडाशादि वेत्ति विन्दते च । द्थाऽचिर- 
जातस्ताटरोऽप्य्िः सवेमपि इविरादिपदाथंजातं तदानीमेवात्त् समर्थो भवति । नान्य 
स्यतासी कस्यचिच्छक्तिरस्ति यदुर्पन्नमान्रः सन्नेव सवमत्तं समथः स्यादिति मावः । एवं 
म््रकारेणायमभिर्ितीयं जन्म छब्यवानित्यर्थः । ततोऽप्सु ससुर वतीयं जज्ञे इत्यज्ुषङ्कः । 
अयमभिः वतीयं जन्म॒ वडवानङरूपेण प्राप्रवानिस्यथः । ““अप्सुषद्न्त्वा” “अप्सुषदेवेट्” 
इर्यादि श्रुत्यभिघानात् । एवम्भूतोऽभरिः अजखं सततं त्रिष्वपि जन्मसु चरमणाः चषु मनो 
यस्य॒ स दृमणाः “छन्द्स्य॒दवग्रहात्?' पा० इतिणत्वं नरमणा अथौत् यजमनेष्वनुप्रहबुद्धियुक्तो 
वत्तत एवेति वाक्यशेषः । अत एव एनमीदशरमभ्निमिन्धानः आभ्यचरुपुरोडास्चादिहविभि- 
दीपयन् स्वाधीः शोभना आहिता धीवुद्धियेस्य स स्वाधीः स्वायत्तचित्तो यजमानो जरते 
जीयते जरापय्यन्तमभ्निहोत्रादिविधिना परिचरतीत्यर्थः । यतोऽयमभिरजसखं चरमणा अत एत- 
स्मादस्नः सकाशादहमपि सदथं वीय्यं कामये, इत्याश सावाकष्याथः । एवमनचयीऽभि 
परोक्षया सुतः “जज्ञे अभिः इति मन्त्र प्रथमपुरषयोगात् ॥। १॥ 
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एवमभिस्तुतिव्याजेन कुमारं प्रत्य्निमाहस्म्युक्त्वेदानीमयि प्रव्युच्यते । तत्र प्रव्यक्ष- 
रत्याऽग्निस्तु तिरवगन्त्या “अग्र” इति संबुद्िपदोपादानात्ते इति युष्मच्छब्दसंयोगाच। 

तदयथा- 

५. 6 [ष ९ 1 

व्वा तेऽग्ने तरेधा त्रयाणि विव्य ते धाम् चिमुता पुसा । 

च्विश्ञा ते नाम॑ परमं ह्या यद्वि तशुस्सं यततऽआनुगन्थं ॥ २ ॥ 

हे अमर, यानि पूवेस्मिन्मन्त्े दिवस्परीत्यादिना त्रेधा (प्रकारवचने धा प्रत्ययो बोध्यः |) 
भिप्रकारकाणि स्वह्पाणि आदिव्याभ्चिवडवानलङामिधानयुक्तानि चयाणि त्रिसद्कयकानि ते तव 
संबन्धीनि पूर्वोक्तानि रूपाणि वयं बिद्या विद्य जानीमः । विद्यत्यत्र ““तिडां तिडो मवन्ती. 
तिवचनादुत्तमपुरुषेकवचनस्थाने तदुत्तमपुरषवबहुवचनम् । अत एव वयमित्यत्र । “अस्म- 
दोद्रयोश्वति पाणिनिवचनादिैकवचनेऽपि वयमिति बहुवचनम्। अहं वेद्धि जानामीव्यथैः। 
वत्तेठंडुत्तमपुरुषबहुवचने “विदो छटो बा इति मसो मादेशे “व्यचोऽतस्तिडः” इति संहि- 
तार्या दीर्घे विद्या इति रूपं सिद्धथति । कञ्च हे अग्नेः ते तव संबन्धीनि पुरत्रा { सप्तम्यर्थे 
्रल्प्त्ययस्तस्य छान्दसो दीषश्च बोध्यः । ) पुरुत्रा अर्थात् पुरषु बहुषु गाहेपत्याहवनीयान्वा- 
हाय्यपचनास्निधीयरूपेपु प्रदेरोषु विश्रता विश्रृतानि विहृतानि धाम धामानि स्थानानि च वयं 
विद्या विद्य जानीम इत्यथः । बिश्ेतेत्यत्र तु विह्टतष्दाद्वितीयावहूुवचने शासः इथादेशे 
“लोरछन्दसि बहुभिः ति शपि छते प्रत्ययलक्षणेन सुमि उपधादीघं नखोपे च विहतेति 
जति “ह्रहोभरछन्दसी"'ति हरतेहंस्य भकारो बोध्यः । यद्वा उक्तृत्रेण हकारस्य भकारे 
कते ““निशब्दो बहुरूमि'ति प्राप्निशचाख्यपत्रेण निकोपो बोध्यः। तथा धामेव्यत्र पां 
सुखभशिःति विभक्तिखोपोऽप्यनुसन्धेयः । धामशब्दश्चात्र स्थानवाची, “धाम रमौ गृहे देहे 
स्थाने जन्म प्रमावयोरि7ति हैमचन्द्रोक्तेः । तथा हे अभे, परमसुक्करष्टं गहायां व्यवस्थितं 
(त्व यविष्ठ दाश्चुषो चँ पाहि श्रणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत समना ॥ ( ञ्जु य० १३।५२। ) 
एतन्मन्त्रप्रसिद्धं यविष्ठेति यत्ते तव नामास्तीति रोषः। तदपि बयं विद्या विश्च जानीम 
इत्यथैः । शुदे्यत्र “सुपां सुद्धगिः"ति सप्रमीविभक्तेटेक् बोध्यः। किच्च हे अमन, यतः उत्सात् 
अन्रुपात् स्थानात् त्वम् आजगन्थ वेद्युतरूपेणाऽऽगतोऽसीत्यथंः, तम् उत्सम् उस्स्यन्दनं जल- 
रूपं ते तव स्थानमपि वयं विद्या विद्य जानीम इत्यथेः। अत एव एतक्कुमारा्थ वीर्य 
त्वत्तोऽहं प्राथयामीत्याश्सावाक्यार्थः ॥ २॥ 

समुद्र सवा नृमणांऽुप्छन्तनेचकषाऽदवे दिबोऽअ॑ग्नऽङन् | 
ततीये स्वा रजसि तस्थिवाशछसमपामुपस्यं मटिषाऽअवद्धन् ॥ २ ॥ 

ह दे अगे, नरमणाः नृषु मनुष्येषु मनो यस्य स चृमणाः मनुष्येष्वनुरक्तचेताः प्रजापतिः 
समुद्रं अब्धौ बडवानलरूपेण तस्थिवांसं वर्तमानं ला त्वाम् ईषे दीपयाच्चकारेदयथंः । 
“इन्धिभवतीभ्यां चे'ति कितवान्नकाररोपः । ("तथा दृचक्षाः नृषु पटस्सु मनुष्येषु चष्टे 
मच्रान् विष्ट वक्तीति चृचक्षाः अभ्ययनशीकेष्ु मरुष्येष्वतुरक्तचित्तः स॒ एव प्रजापति; 



अन्नार्थचन्द्रोदयः | २६१ 

अप्सु बृष्टिरूपासु अन्तमभ्ये वियुद्रूेण स्थितं त्वा त्वाम् ईषे दीपितवानित्यथः । तथा दिवः 
द्यखोकस्य ङधन् ८ सपां सुुगिति सप्रमीविभक्तटटंक ) ऊधनि उधस्थानीये दृतीये समुद्र 
वृष्टलयपेक्षया तृतीयस्थात्ति रजसि रञ्जनास्मके तेजोमण्डडे आदिव्यात्मना तस्थिवांसं स्थितं स्वा 
स्वांस एवनरचक्षाः परजोपतिः ईषे दीपयामासेत्यथः। किच्च हे अग्ने, महिषा महान्तः प्राणाः 
अपामुपस्थे उत्सङ्गे नाव्यानामपां मध्ये स्थितं त्वा त्वामवधेन् “छन्दस्युभयये”ति शप आध. 
धातुकत्वाप्णिोपः । ) अवर्धयन्नियथंः } महिषश्यब्देनाच्र प्राणा एव गृह्यन्ते, श्भ्राणा वै 
महिषा. इतिश्चुतेः । हे अग्ने, यतस्त्वं प्रजापतिना मुहुमुहुः सन्दीपितोऽसि, अतसत्वामहं 
प्राथेयामि, यदस्मै कुमाराय वीय्यं देहीदयाश्चंसविाक्याथः ॥ ३ ॥ 

ऋ, 6" अक्रन्ददग्निस्तनय॑न्निव् चौ त्ामारेखद्रीरधं --समञ्न् । 
सुयो जक्नानो विदहीमिद्धोऽअख्यदारोदंसीभाुना भात्यन्तः ॥ ४ ॥ 

अत्राभिः परोक्षब्रच्येव स्तूयते ““मन्तरेऽस्मिन्प्रथमपुरुषश्रवणात् | तथाहि-इ्ट्शः 
अभिः अक्रन्दत् कन्दति विस्फूजेतीयथंः । भक्रन्ददिति “छन्दसि टुङ्ख्ड किटिः इति 
पाणिनिवचनादत्र छ्डथं छङिः प्रथमपुरुषेकव चने रूपं बोध्यम् । कीटटशोऽभिः दयौरिव स्तन- 
यन् । द्योराब्देनात्र मच्चाः करोरन्तीतिबहक्षणाव्र्त्या मेघ उच्यते । (स्तनगदी देवराष्देः 
चुरादिरदन्तस्तस्य शतरि स्तनयन्निति प्रथमेकवचने रूपम् ॥ दौर्मेव इव स्वनयन् गर्जन् 
दाब्दं हुबौण इयथः । तत्र मेघसाधम्यं प्रदद्येते। तद्यथा-क्षामा रेरिहत् । “सुपां सट 
मिति क्षामाशब्दाद् द्वितीयाविमक्तद्टुक् । शक्चामारब्दोऽत्र प्रथिवीवाचक्ः क्षामाराब्दस्य 

प्थिवीनामयु निघण्टौ पटितस्वात् , क्षामां प्रथिवी रेरिहत् अत्यन्तं रेटीति ठेख्हित् मूमि- 
मास्वादयन् व्याप्नुवनियथेः । यथा मेघो जरमावं गच्छननत्यथं भूमि ठेटि तदद्यमसमि- 
रपि भूमेरुपरि स्थितत्वात्पाकादिसमयेऽन्यत्रापि च भूमि रदीदयुखरक्षयते । रेरिहदित्यत्र 
८४छिह आस्वादने" (अ० १०) इयस्मायङ्छगन्ताच्छदृभ्रययो रेफन्च छान्दसः, ^र्ख्यो- 
डेखयोस्तये"ति रख्योरेक्यस्मरणात् । “नाभ्यस्ताच्छतुः इति नुमभावोऽपि ज्ञेयः । तथा 
वीरुधः समञ्जन् स्वकीयञ्वाङाससुदेन ओषधीन्यीप्नुवधि्यथेः । अच्रान्यद्प्युच्यते । हि 
यस्मात् जज्ञानः उत्पद्यमानः सन् सद्यः तदानीमेव इद्धः दीप्तो भूत्वा व्यख्यत् विस्याति । 
अन्तभूतणिजन्तो ज्ञेयः श्रुत्या तथा व्याख्यातत्वात् विख्यापयति इदं सवं विविधं प्रकाशय. 
तीस्यथेः । अन्यच्च योऽभ्निः रोदसी “सुपां सुगि? ति विभक्तंक् । ) रोदस्योः चयावाप्रथिव्योः 
अन्तः मध्ये भानुना रदिसना स्वयमाभाति समन्तासखरकाशते इत्यथैः । यथा मेघो भानुना 
बिचुदरूपेण चावाप्रथिव्योमध्ये भाति, एवमभ्निरपि भानुना स्वररिमिना यावाप्रथिन्थोमंध्ये 
भातीत्यभिप्रायः । एवमिह मेघकरूपेणाग्निः स्तुतः । “दम्? इति निपातः पादपूरणे, “मिता- 
क्षरेष्बनथंकाः कमीमिद्वितिः यास्कोक्तः । हे मारः य एवम्भूतोऽग्निस्तस्मादग्नेः सकाशा. 
त्वदथं वीय्यं प्राथयामीत्याशांसावाश्या्थः ॥ ४॥ 

भ्रीणाघ्रुदाये पृरणों रयीणां मनीषाणां प्राप्पण< सोम॑गोपाः | 

वषुः सह॑सोऽथ्प्छु राजा च्विमूात्यग्ऽखपसमिधान ॥ ५ ॥ 
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हे कुमारः ईटरोऽधिर्विभाति “मा दीप्तौ विशेषेण भासते प्रकाश्चत इयथः । कीर. 
शोऽभिरिव्यपेक्षायामुच्यते । श्रीणां गवारवादिसम्पदाश्दारः अत्यथं दातेव्यर्थः। “उदारो दा- 
ठृमहतोः”' इति को्चादावभिधानात् । तथा रयीणां धनानां धरुणः शारयिते्यर्थः । तथा 
मनीषाणां मनसा एषितानाममिरषित्तानां पदार्थानां प्राप्प॑णः तनोऽभमिरुषितपदार्थानां 
्रकर्षेणाप्पेयितेत्यथः । तथा सोमगोपाः सोमं गोपायतीति सोमगोपाः यजमानकरकसोम- 
यागस्य रक्षितेतयथेः । तथा वुः वासयतीति वदुः सवस्य वासदेतुः। यद्वा वसुः धनरूपः 
यथान्यानि शयनासनरथादिधनान्युपङुवेन्ति तथेवायमपि तापपाकप्रकाशर्जनानारुषकन्तौ 
भवति । अतोऽप्निरपि वसुशब्देनात्रामिहितः, इतिभावः। तथा सहसः सह इति 
वरनामेति निषण्डुः, सहसः बस्य सूय" पुत्रः अरण्योमन्धने वरस्य सद्धावान्मन्थनवेग- 
रूपस्य बस्य पुत्र इति भावः । यतो बलान्मथ्यमानोऽजायतेऽभ्निरत एवमुच्यत इत्यभिप्रायः | 
तथा अप्सु जकेऽवस्थितो वरुणास्मना राजा भासमान इयर्थः । यद्रा अपु वष्टिरूपासु 
राजा विुदरूपेण दीप्यमान इत्यथः । _ तथा उपसाममे प्रातःकाठेऽपनिहोत्रेषु इधानः अभनिहो- 
त्रिभिः प्रज्वाछिति -इत्य्थः । उष.काठेऽग्निहोत्रहोमायाश्नयः प्रादुष्कियन्ते तदसिप्रायेणेवात्र 
“उषसाम् अग्रे इवान? इत्येषुक्त इति भावः । यत ईटोऽभिरस्तीतिरोषः । अतस्त्वदरथः 
मेतस्मादग्नेः सकाशाद्रीय्यमहं प्राथयामीत्यादांसावाक्यार्थः ॥ ५ ॥ 

व्वि्वस्य केतुथेवनस्य॒ गरभूऽआरोद॑सीऽभपृणाजाय॑मानः । 
व्वीड्चिदद्विमभिनस्परायज्ञनायद्ग्निमयनन्त॒ पश्च ॥ ६॥ 

कि 

हे कुमारः यतस्तादशः पूवमन्रोक्त एवम्भूतोऽग्निरस्तीति वाक्यरोषः । अतः स इट- 
रोऽमिजायमानः उतयमानः सूय्यौर्मना प्रकटीभवन् रोदसी ( रोदसीति दयावाप्रथिव्यो- धै € ¢ ॥ मौ नोमे”ति निषण्डु; “वा छन्दसीति पूवंसबणंदीषैः ) रोदस्यौ यावाप्रथिव्यौ आं अप्रणात् 
आसमन्ताद्धावेन सवेतस्तेजसा पृरयतीत्यरथः । कीटशोऽभिरित्यपेक्षायामुच्यते। विरवस्य केतुः प्राणिजातस्य चिज्ञानभूतोऽग्न्यारमनेत्य्थैः । तथा सवनस्य गर्भः भूतजातस्य गभ॑वदन्त- रवस्थितो वाय्वासनेत्यथेः । सोऽभिरेव प्राणमावेन भूतानामन्त: सच्चरतीत्यरथः । किञ्च य: 
परायन् इन्दुरूपेण परापरतो गच्छन् व्योत्छाप्रदानेन जगदिदं प्रकाश्चयतीतिवाक््यरोषः | 
तथा विडच्चित् विड्शब्दो टढाथः चिद्प्यँ दढमपि अद्रिम् अद्ारयित्तव्यमपि मेघम् अभिनत् भिनत्ति बरृष्टयथं विदार्यतीव्यर्थ. इन्द्ररूपेणेतिरषः । तथा यत् (“सुपां सुद्धभिति विमक्तिरोपरछान्दसः । यमम पञ्चजनाः अयजन्त यजन्ते विप्रादयश्चत्वारो बण निषाद- शेति पच्चजनासते यजन्ते यथाक्रमं श्रौतस्मातौदिकर्ममिरिति वाक्यसेषः । यद्रा होत्रध्वयूदरा- ृ्रहमणाश्चत्वारो महत्विजो यजमानश्चेति पञ्चजना यथावेद् यथाक्रमं च यजन्ते इत्यथः । यद्र गन्धबोः पितरो देवा असुरा रक्षासीति वा पञ्चजनाः यजन्ते इयर्थः अनेनाग्नेः स्वपू्यत्वं 'वन्यत इति भावः। “य एवम्भूतोऽगिनर्मिषादपञ्चमस्य वर्णचतुष्टयस्य ब्राह्मणादेः रक्ष पञ्चमस्य गन्धवोदिचयुषटयस्यापरि यजनार्ोऽस्ि । अतस्त्वर्थमेतस्मादग्नेः सकाशाद पराथयामीत्याशंसावास्याथेः । अप्रणादिति प पानपूरणयोः” ( क्रा० प० ) इत्यस्माह्व ग्द न्द त $ £ € उथ छि प्रथमपुरषेकवचने रूपं, तत्र (आं अप्रणात् ) इत्यत्र ज्यवदहितोपसगंसम्बन्ः; 
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८४छन्दसि परेऽपि ‹ "व्यवहितार्चे' 'ति पाणिन्युक्तेः। एवमभिनदिति च र्डं खडि प्रथमपु- 

स्षैकवचने रूपं बोध्यम् । तथेव “अयजन्त” इत्यपि र्डं छदि प्रथमपुरुषेकवचने रूपय् 
८४छन्द सि छडक्ङङिट + इतिपाणिनिवचनात्सवंत्र छ्डथं ड लकार इत्यवगन्तव्यम् ॥£॥ 

उशिक् पावकोऽअ॑रतिः सुमेधा मर्त्य ष्वग्निरमृतो निधायि । 
हय॑सि धभम॑रपं भरिशरदच्छुकरेणं शोचिषु दामिन॑क्तन् ॥ ७ ॥ 

य ईदटृदोऽग्निसेव्यंघु मरणधम्पघु निधायि निहितः देवैरिति रोषः । निपूबीदधातेः 
कर्मणि डि “निधायि?” इति रूपं तत्राडभावरछान्दस्तः “वहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि इति 
पाणिनिवचनात् । सोऽग्निः अरूपमरोपं चक्षुरादयुपद्रवरहितमरोचनं वा धूमम् उदियत्ति 
उद्रमयतीलय्थः। “छन्दसि परेऽपि"? “व्यवहिताश्चेति पाणिन्युक्तेरपसगंन्न्यियोव्येवधानम् , 
मन्त्रे उपसरगेस्य परनिपातनं चेतिद्ठयमपि बोध्यम् । “इतो वा अयम् द्धृठं. रेतः सिश्छति 
धूमठे. सात्र दृष्टिमंवति" इति श्रतेरिह “अयमन्निः अरश्षं धूमम् उत् इयतति” इ्युक्तं 
भवति । कीटशोऽग्निरित्यपेक्षायायुच्यते । उदिक् उश्यते काम्यते रोकैरिप्युशिक् ( वरो- 
रौणादिक इकूप्रत्ययो बोध्यः ) उशिक् काम्यः सवेजनग्रियः कान्तः मनोज्ञ इति भावः । 
तथा पावकः पुनातीति पावकः पावयितेय्थः । तथा अरतिः अरंमतिः पर्यीप्रसतिसिलिथंः । 
यद्रा अरतिः दुष्टे्वरतिः प्रीततिरहिन इत्यथः । तथा सुमेधाः शसोमना सेवकामिप्रायधारण- 
समथा मेधा बुद्धियस्यः शोभनो मेधो यज्ञो यस्येति वा स सुमेधाः शोभनवुद्धिः सुयज्ञो 
वेय्थः ! पुनः कीटशोऽग्नि. अभृतः अमरणधम्मौ तथा भरिभ्रत् जगद्धास्यन् स एव हि 
जगद्धारणसमथं इति भावः | न्दाध्ति दध॑ति दर्धर्षि०- इत्यादिना विमभर्तेयंडघ्ुगन्त- 
स्य क्तरि अभ्यासस्य जर्त्वाभावनिपातनात् “भरिभ्रत् इति प्रथमेकवचने रूपं भवती- 
ति बोध्यम् । तथा शुक्रेण निमेहन शोचिषा तेजसा प्रभारूपेण प्रकारोन चम् आकाशम् 
इनश्षन् व्याप्तुवन्नित्यथः । नक्षत्ररहतारासंबन्धितेजसा युोकं प्राप्ठुवच्नित्यथेः, “इतः 
परदानाद्धि देवता उपजीवन्ती"?ति श्रुतेः । हे कुमार, यस्मादीदशोऽभनिरस्तिः तस्मादेव एत- 
स्मादेवागनेः सकाशात् स्वदथं वीय्यमहं प्रार्थयामीत्यां सावास्यार्थः | ७॥ ˆ ` 

हशानो सक्मऽउ्व्या व्न्ययोदुम्मरमायुं--श्रिये सचान । 
अग्निरतोऽअभवु्रयोयियेदनन्धौरननयत्सुरेत६ं ॥ ८ ॥ 

योऽयमीदशोऽग्निः उग्यो महत्या दीप्त्या व्यद्यौत् “युत दीप्तौ" इत्यस्मात् ^“सुधिङ्पयहे- 
तिकारिकयो पग्रहन्यत्ययेन परस्मैपदे “उयत्ययो बहरमिःःति विकरणव्य्यये शपि छपे व्रद्धौ 
रडुकारस्य प्रथमपुरुषेकवचने व्यदयौदिति रूपं, व्य्योत् विद्योतते विषेण प्रकाशते इत्यर्थः । 
अत्र रु्डथे दु बोध्यःः'“छन्दसि दुदुदधिटः"'इति पाणिन्युक्ते। कीदशोऽभिरिलयेक्षायाञ्चच्यते। 
सक्मः रोचमानः प्रकारमान इयथे. । यद्यपि र्क्मरसब्दोऽन्यत् हिरण्यवाचकस्तथापीह अथि- 
विशेषणत्वेन प्रकासमानवाचकः । “रच दीप्तौ” ( भ्वा० आ० ) '्युजिरुचितिजां ऊति 
बाहुककादिह कत्तरि ओणाद्िको मक्प्रत्ययः छ्तच्च । रोचते अतिशयेन दीप्यते इति रक्मः 
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इहा ग्निविरोपणत्वाल्ुसवमिति बोद्धव्यम् । अन्यथा तु “कयनक्रीडारुचिदीप्तयथं धातुगणं 
तमकम्पंकमाहुसि"ति वचनाद्रवेस्कम्मेकत्वाद्धावे प्रयये सति “भावे ओत्सर्गिंकमेकवचनं 
वत्वं चे" ्युक्त. रक्ममिति नपुंसकप्वेनैव मवितव्यम् । अतो सिर्बण्टो हिरण्यनामग्रकरणे 
स्क्ममिति नपुंसकस्वेन निर्दिष्टमस्ति “रकम ठु काञ्चने रोहे" इति विश्वमेदिनीकोक्चादौ च 
तथैव दृश्यते । अथवा कीटशोऽग्निः सकस: रक्मम् ( अस्मिन्पक्षे लिद्वव्यत्ययेन पुंस्त्वं छान्द- 
सम् ) 'लुपरोपमानमेतत्, सुक्ममिव हिरण्यमिव दशानः दर्यमानः हिरण्यवस्रकाशमान- 

सेन दरोनीय इति भावः । प्रथग्विोषणत्वुपक्षे तु रुक्मः रोचमानः तथा दशानः दश्य- 
मानः प्रयक्षमुपलभ्यमान इत्यथेः। दशान इति दृशेः शानचि शापो टुकि अदन्ताङ्खत्वाभावेन 
मुगागमामावे हि प्रथमैकवचने रूपं बोध्यम् । पुनः कीटसोऽग्निः श्रिये दुमेषम् आयुः 

स्वानः; जनेभ्यः रियं दातुं दुर्मष॑मनवखण्डितं केनाप्यतिरस्काय्यं वा आयुः जीवनं 
सचान: सेचते इति रुचानः वाज्छन्निस्यथः । सचेरकम्मेकत्वेऽपि इह वाञ्छाथेकतवेन सकम- 
कत्वं ज्ञेयम् । रुचान इति रोचतेः शानचि "बहुं छन्दसि" इति शपो करि गुणाभावे 
युगागमाभावे च प्रथमैकवचने रूपम् । सोऽयमीद शोऽग्निः वयोभिः “वय इत्यन्ननाम" 
ति निषण्टुः, वयोभिः अत्रे. पटुपुरोडाशप्रभ्रतिभिहविस्वशूयैः अमृतः अमरणधम्माऽमवत् 
अग्नेरम्रततवे हीदं कारणं यस्मात्कार्णादीदशी यौः एनमग्निमजनयत् जनितवती मच्चाः कोर. 
न्तीतिवहक्षणाब्रतत्या चुरोकवासी देवगण एनमग्निुतपादितवानित्यथः । कीदशी ौरिःय- 
पक्षायाम्ुच्यते । सुरेताः शोभनं रेतोऽग्निरूपं यस्याः सा सुरेताः सुवीय्या ईटरी दौरि. 
स्यथः । असमाच्छारणादप्यथमग्निरस्रतोऽमृतधम्मीऽभवदिति भावः । हेः कमार, यतोऽग्नि- 
सहशोऽस्ति, अत एतस्मादग्नेः सकाशाच्वदथं वीय्यं प्राथयामीत्याशं सावाक्याथः ।।८॥ 

यस्तैऽग॒द कृणवद्दरशोचेऽपपं देव पुनवन्तमणे । 
रतं न॑य प्तुरं वस्योऽअच्छामि सुरं देवभक्तं यिष्ठ॥९॥ 

अनयच प्रयक्षष्याऽभिः स्तूयते “भद्रशोचे, देव, अग्ने" इति संबुद्धिपदश्रवणात्त 
इति युष्मच्छब्दथोगान्नयेति मध्यम पुरुषक्रियायोगाच्ेव्यवगन्तव्यम् । अथ मन्त्राथैः । भद्रा 
कल्याणकारिणी शोचिर्दप्रियस्य तत्संबुद्धौ हे भद्रशोचे, हे देव, हे अम्र, अदास्मिन्ननुष्ठान- 
दिने ते तव अपुपं पुरोडाशं धृतवन्तं धृतयुक्तमुपस्तरणाभिघारणोपेतं कृणवत् कृणोति 
करोतीलथः । छृणातिरिह करोत्यथ, करोतेव विकरणव्यत्ययो बोध्यः । “करन् करणे" 
( सवा० उ० प० } इत्यस्मा्डथं रट् तस्य प्रथमपुरुषेकवचने “स्वादिभ्यः सुरिति श्चुप्रयये 
(८इतश्चङोपः परस्मेपदेष्वि"ति तिप इकाररोपे “रटोऽडाटावित्यडागमे ओ्शणे च रते 
कृणवदिति रूपं वोध्यम् । करोतेव विकरणव्यत्ययेन रेट्कारस्य प्रथमपुस्पैकवचने पूवप 
णाल्या तादशं रूपमवगन्तन्यम् । “स आञ्यस्योपस्तीय्यं द्विहेविषोऽवदायाथोपरिष्टादाभ्य- 
स्याभिघारयति ॥ ( १।७।२।१०। ) इत्येतच्छुत्यमिप्रायेणेवेहैवमुक्तम् । किञ्च हे यविष्ठ, युव- 
तम, यद्रा वे यविष्ठ मिश्नयितृतम, हे अग्नेः यो यजमानस्स्वामेवमुपकरोति तं यजमानं प्रतरं 
अतिशयेन प्रष्टं ्रतरम् (““अभुचच्छन्दसिः? इत्यन्यथात्परात् घादुप्रत्ययः) प्रतरं प्ररष्टतरं 
वस्यः वसति यत्न तद्व्दर ( वसतेस्टन्प्रत्ययः ) अतिरयेन वस्छ इति वसीयः ( “तुरछन्द्सि 
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इतीयसुनि “तुरिष्ठेमेयःसु” इति ठचो छोपरे छन्दसे ईखोपे “वध्यः” इति पदं विद्धयति ) वस्यः 
अर्थात् वासयोग्यस्थानम् उत्तमरोकं प्रनय ( अत्र जातकम्मभ्रकरणवशाहडथं छोद् बोध्यः ) 
प्रनयसि प्रापयस्तीस्य ्  , धस छोकमागच्छत्यशोकमदिमं तस्मिन् वसति शाश्वतीः समा” 
( बह. मा. ४।१५ ) इतिं श्रतेः । किच्च हे असने तं यजमानं त्वम् अच्छाभिमुख्येन दैट्सं 
सखम्नं खखं चाभिनय अत्रोपसगंपदाभ्यावृ्त्या च्ियापदाभ्याघ्रृत्तिरपि बोद्धव्या । ( ख्डथं 
छोदट् ) तेनायमथेः, स्तो नयसि प्रापयसीत्यथः। कीदशं सन्नं देवभक्तं देवे: मक्तं सेवितं 
देवयोग्यं सुखं प्रापयसीत्यथः । “वस्यो अच्छे"त्यत्र “प्रकत्यान्तःपादमव्यपरे? इति 
पाणिनिवचनादिह सन्ध्यभावोऽलुसन्धेयः । हे भसन, यतस्त्वमेवम्भूतोऽसि एवं करोषि चः 
अतसत्वमस्य कुमारस्य वीय्यं सम्पादय अस्मै कुमाराय वीर्य्य देदीयारांसावाक््याथः- | ९॥ 

आ तं भज सौध्रवतेष्वग्नऽडक्थऽडक्थुऽआम॑न शस्यमाने । 
भियः सूरय प्रियोऽच्चन। भवायुजातेनं भिनददुज्जनित्वैः ॥ १० ॥ 
शोभनं श्रवः कीततिः सुश्रवः सुभ्रवसः संबन्धीनि कीर्चिहेतुभूतानि कमणि सोश्रव- 

सानि तेषु सोश्रवसेषु यज्ञकमेसु हे अग्ने; त्वं तं यजमानमामज ( अत्रापि जातकर्मप्रकरण- 
वश्ाहडथं छोद् › “बहुं छन्दसीति पाणिन्युक्तेरछन्दसि सर्वंविधीनां वैकल्पिकत्वात् | 
८^तिडां तिडो भवन्तीति वचनाद्रा छण्मध्यमपुरषेकवचनस्थाने खोण्मध्यमपुरुषेकवचना- 
देः ) आसमन्ताद्वजसीव्यथंः । तथा उक्थे उक्थे निष्केवल्यप्रगाथादिरूपे च शस्यमाने 
सति तमाभज आसमन्ताद्जसि सवेतो मवेन यष्टुं प्रेययसीत्यथः । एवं स्वयालुग्रहीननो 
यजमानः सूयं प्रियो भवाति सूय्यंस्य प्रियो भवतीत्यथेः । तूर्ये" इत्यत्र पष्छ्य्ँ सप्तमी 
बोद्धव्या । भवातीत्यत्र “ग्यत्ययो बहुखमिः"ति सवं विधीनां छन्द्सि वैकल्पिकस्वादिह रटे 
लेट् । “इतश्च रोपः परस्मेपदेष्वि"”ति तिप इकारोपस्यापि बाहुककादिहाप्राप्रौ “छेटोऽडादौःः 
दइयडागमे भवातीति पदं सिद्धयति । ङिच्च हे अग्ने, खयानुगरदीतो यजमानः अग्ना अग्नेश्च 
प्रियो भवाति भवतीयथः। भग्ना इति ( ध्सुपा सुटगि""ति ङसो डादेदोऽग्निशचब्दस्य 
पष्छ्येकवचने रूपं मवति) तथा जातेन उत्पन्नेन पुत्रेण उद्धिनदत् उद्धेदनमदयं धृदधि प्रा्रेती- 
त्यथः । ( अत्रापि उलूबौद्धिन्दतेरडथं पूवेहेद् , तत्र इोपेऽडागमे च “उद्धिनदत्" इति 
रूपम् ) तथा जनितः जनिष्यन्ते इति जनित्वास्तैः जनिलैः जनिष्यमाणैरिति यावत्, पौत्रा- 
दिभिश्च उद्धिनददिव्यतुषङ्गः । उद्धेदनमुदयं वृधि. प्राप्रोतीत्य्थः । जनित्वेरित्यत्र भविष्यदर्थं 
आओणादिक इत्वप्रस्ययो बोद्धयः । स्वयजनसीलस्य यतस्वमेवंविधमुपकारं कसेषि, अतोऽ- 
दमपि स्द्यजनरीलो भूत्वा हे अग्ने, स्वाभिदानीमिदं प्रार्थयामि यदस्य कुमारस्य त्वं वीर्य्य 
सम्पादय अस्प कुमाराय बीस्यं देदीर्याशंसावाक्या्थः ।॥ १०॥ 

तवामण्ने यज॑मानाऽअनुचुन्विहवा वघ दधिरे ् वाथाणि । 
तवया सह् दरिंणमिच्छर्माना वनं गोभ॑न्तमुश्िजो च्वर्ब्ुं ॥ ११ ॥ 
हे अग्ने, यजमानास्त्वामनुवत्तेमानाः स्वां सेवमानाः सन्तः यन् ( दयुशन्दो दिन- 

वाची, “कााप्वनो ०” इति द्वितीया) दिनेषु सर्वदा वाय्यौणि वरणीयानि प्रायानि विरा 
४ 



मन्थ चन्द्रोदयः । २६७ 

धगुणे “वेद् इति रूपं भवति । किम्भृत हृदयं दिवि आकाञचे चन्द्रमसि चन्द्रे शितं स्थितं 
“पुरा क्ररस्य व्विद्धपो व्विरष्ठिन्वुदादाय प्रथिवीञ्जीवदानुम्। यामेरयश्चन्द्रमसि स्वधाभि- 
स्तामुधीरासोऽअनुदिश् यजन्ते ( ञ्य य° वे° सं १।२८ ॥ ) इतिश्रतेः । तच्न्द्रमसि 
स्थितं तव हृदयं वेद् वेश्च अहं जानामि तच्नन्द्रमसि स्थितं तब हृदयं मां विद्यात् मामप्यनु 
जानीयादित्यथः । पदयेम शारदः रातमिति स्पष्टाथं व्याख्यातच्च गमाधानमन्त्रन्या- 
स्याप्रकरणे तत्र द्रष्टव्यम् । १३ ॥ 

अरमा भव परद्युमेव दिरण्यमसुतं भव । 
आसा वे पुत्रनामासि से जीव शारदः इतम् ॥१४॥ 

अरमा भवेव्यस्य प्रजापतिच्छषिरनुष्रप्डन्दो छिङ्घोक्ता देवता कुमाराभिमराने विनि- 
योगः, : अथेनमभिम्रात्यदमा भवे?ति पारस्करवचनात् । अथ मन्थः । “अतिरिक्तमि""ति 
कारिकया संबुद्धिपदमध्याहत्तेव्यं ततोऽयमथंः । दे कुमार, स्वम् अरमा भव पाषाण 
इव स्वं दृटाज्लो भवेत्यथः । तथा पर्चुभव कुठार इव विरोधिनां उेदको 
भवेलयथंः । किञ्च दहिरण्यमखतं भव ( दुप्रोपमानमेतत् ) हिरण्यं सुवणं यथा अस्तं 
बहौ प्रधिप्रमपि असुम् अक्षरम् अविनरवरं भवति तद्स्वमपि अविनदवरो भव 
अथादीघेजीवी भवेत्यभिप्रायः । किच्च हे कुमारः तवं मम आत्माऽसि केवरं त्वं पुच- 
नामा इत्येव मन्तः पाथ्यमन्यत्त तव मया सह समानमेच । मदीयात्मना सह तव पुत्न- 
त्वमेतावन्माच्रविशोषः । अपरच्च सवं मया सह तव तुल्यमेवेत्याशषयः । हे कुमार, स त्वं 
दारदः दातं शतवषेपय्यन्तं दातं शरदो बषोणि जीव चिरजीवी भवेत्यथः ॥ १४॥ 

इडासि मेत्रावरणी वीरे बीरमजीननथाः | 

सात्वं वीरवती भव मया पत्या सहेति। १५॥ 
इडासीत्यस्य प्रजापतिच्छौषिरनुष्टप्छन्दो दिद्धो देवता कुमारमान्रभिमन्त्रणे विनियोगः, 
("अथास्य मातरमभिमन्त्रयते इडासि०” इति पारस्करोक्तः । हे प्रसूते, कमारमातः, तम् 
इडासि “ड स्तुतौ" ईड्यते पुत्रवतीत्वेन स्तूयते इति इडा ( छुप्रोपमानमेतत् ¬) इडानान्नी 
मनोटुंहिता तत्तुल्यासीति वा । तथा मेत्रावरुणी असि भित्रावरुणदेवतयोः सम्बन्धिनी 
भवसीत्यथः अमोघप्रसवत्वादितिभावः\ ह वीरे, प्रसवरूपस्य महतः डिष्टकम्मंण 
कारिणि, खं वीरं पुत्रमजीजनथाः उत्पादितवती ! अतः सा स्वं मया पत्या सह वीरवतीं 
“पुत्रो वै वीरः" इति श्रतेर्वीरख्ब्दः पुत्रवाचकः पुत्रवती सवेदा भवेत्यथः । इति शाब्द 
पादपूरणाथः ॥ १५ ॥ 

इम स्तनमून्नस्वन्तन्धयापां भ्रपीनमण्ने सरिरस्य मध्यं । 
९१ ८1 उत्संज्ञषस्व मधुंपन्तमव्वन्तसमुद्वियटे' सद॑नूमाविंशस्व ॥ १६ ॥ 

इम स्तनमित्यस्य प्रजापतिक्रषिखिष्टप्छन्दोऽग्निदंवता दकषिणस्तनदाने विनि 
योगः, "'अथाघ्यै दक्षिणः स्तनं प्रक्षाल्य प्रयच्छतीम १८ सनमिति"ति पारस्छसेक्ते 



२६८ मनार्थचन्द्रौदयः। 

कमारशषरीरगतजाठराभि प्रयुच्चते । डे चे, ङमारश्षरीरगतजाठरामे, त्वमस्य ( अग्र 
पष्छय्थे चतुर्थी ) अस्याः प्रसूतेः इमं स्तनं दुग्धपूणं चं धय पिब (घेद् पाने" 
इत्यस्माह्ोण्मध्यसपुरुपेकवचने धयेति ल्पम्! ) कीटशं स्तनं क ऊर्जो रसो- 
ऽस्यास्तीति उलेष्वान् तं दरजस्वन्तं विरिष्टरसवन्तं पुनः कीटशम् अपां प्रपीनम् 

अपृहब्देनात्र छक्चणया पय उच्यते, दुग्धमित्यथंः । अपामिति (तृप्प्यथौनां करणे षष्ठी" इति 

तृतीयाय षष्ठी । प्रपीनमित्यत्र “ओप्यायी बृद्धौःत्यस्मासरपूवीदौणादिको नर् प्रत्ययः “प्यायः 
पी” इति प्यादेरश्च । प्राप्याय्यते पूयते इति प्रपीनम् अपाम् अद्धिः प्रपीनं प्रकर्षेण पूणमि- 
त्यथः । अद्धि: पथोभिरथाह्ग्धैः प्रपीनं प्रपूणे दुग्धपरिपूणेमिमं स्तनमित्यथः । ईदशमिमं 
स्तनं लं पिवेत्यभिप्रायः ! तदेवं्रकारेण पुनः स्पष्टीक्रियते । तथाहि-इयरतीति अवा तत्संबुद्धौ 
हे अर्वन्, सर्वेतो गन्तः, सकप्राणिनां जाठसभिभूतः दे अभेः सरिरस्य मध्ये ( “सुप्ति 
डडपग्रदे"ति कारिकया हो व्यत्ययेन ताङ्व्यशकारस्य स्थाने दन्त्यसवकारः, अचो व्यलयेन 
दीघेस्येकारस्य स्थाने हस इकारश्च ) सरिरस्य शरीरस्य मध्ये अथात् भूतानां देहस्य मध्ये 
रसरूपेण स्थितमिति शेष» एताहशमुत्सम् उस्स्यन्दनं स्न्यलक्षणं दुग्धं जुषस्व सेवस्वेयथंः। 
पुन" कीटशमुर्सं मधुमन्तं मधुस्वादेन माधुय्यरसेन युक्तम् । तथा समुद्रियं “समुद्र श्यन्त- 
रिक्ञनामेति निषण्डुःः समुद्रे भवं समुद्रियम् अन्तरिक्षाच्न्द्रकख्या इह प्राप सत्छुमारमात्रा 

भक्षितपदार्थद्रारा तस्त्य दुग्धमपि समुद्वियमि्युच्यते) इति भावः । किञ्च हे अपनः ठ्मे- 
तादृशं स्तन्यं रसं दुग्धं पातुं सदनं इमायाऽऽस्यरूपं गृदमाविश्चस्व आविश कुमारजटरतः 

प्राणवायुसाहाय्येन तदीयमुखक्चणं गृहं प्रविश । तथा सति स्तन्यं रसं पास्यसीयभिप्रायः। 

(“समुद्राभ्राद्धः इति समुद्रशब्दाद्धमत्यये छते घस्य “अआयनेयी०- इत्यादिना इयादेे 
द्वितीयेकवचने समुद्रियमिति रूपं बोध्यम् । १६॥ 

यस्ते स्तन॑--शशयो यो म॑यो भर्यया र॑तृधा व्वसुवि्य सुद्र ~ । 
येन् विवि्वा एृष्य॑सि व्वार्य्यीणि सरस्वति तमिह धातबेऽकदं ।॥ १७ ॥ 

“यत्ते” इत्यस्य दीर्ध॑तम छषिखिषटुष्ठन्दो िज्ञोक्ता देवता वामस्तनदाने विनियोगः, 
“यस्ते स्तन इ्यत्तरमि"ति पारस्करवचनात्। हेः सरस्वति, इमारमावृशरीरस्थे, वागधिषठात्निः 

देवते, तं स्तनमिह अस्मिन् स्थाने कुमारम॒खे इति यावत्; धावते ( “घेद् पाने" इत्यस्मात् 
“तुमर्थे सेसेनसे०" इत्यादिना तुमर्थ तवे प्रत्ययो बोध्यः । ) धातुं पातुमकः इर छमारस्य 
पानार्थं प्रयच्छस्यर्थः। ( अक इत्यत्र करोतेर्लोडर्थे छडः शपि टपर गुणश्च बोद्धव्यः ) तं कं 
स्तनं यस्ते तव स्तनः कुमारमातृवागधिष्ठायास्तव स्तन इव स्तनः नतु वास्तविकत्वेन तव 

सखकीयस्तनोऽभिग्रेत इत्यारायः । यश्चेदानीं इ रायः रेते इति शशयः ( अच्प्रत्यये द्वित्वं 
ूरवश्याखं च छान्दसं बोध्यम् ) यः स्तनः सम्प्रति सुप्र इवास्ते अन्येरनुपञुक्तत्वादिति भावः, 
यश्च स्तनो मयोभूः मयः सुखं दुग्धपानजन्यं सावयति प्रापयतीति मयोभूः सुखाविभीवक 
इत्यथैः । तथा यश्च स्तनः रल्नधाः रलं दधातीति रल्घाः कुमारश्चननिवत्तिकारकत्वेन तदीय- 

भोजनरूपस्य रलस्य घारयितेस्य्थः । यश्च वसुवित् वासयति पीतं सस्राणान् शरीरे स्थापय- 
तीति वरु स्तन्यं दुग्धमिति याबत् तद्विन्दति देत्तीति वा वसुवित् अथा्छुमारस्य प्राणस्थिः 
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त्थं दुश्धपरिपूर्णो यः स्तन इत्यमिप्रायः । तथा यश्च स्तनः सुदत्रः सुप्र ददाति स्तन्यं रस- 
मिति सुदत्रः स्तन्यरसस्य शोभनो दातेव्यथंः । किञ्च येन स्तनेन विश्वा ( निशब्द बहुल 
मिति प्रातिश्चाख्यपूत्रेणे .निरोपे “शेदछन्दसी'?ति पाणिनीयसूत्रेण क्चिोपे प्रत्ययलक्षणत्वेन 
नुमि उपधादीर्घे नरोपे च (विश्वा) इति द्वितीयाबहुवचने रूपं भवत्ति । ) येन स्तनेन 
विर्वा विद्धानि सर्वाणि वार्याणि वरणीयानि वसूनि वस्तूनि त्वं पुष्यसि पुष्णासि तं स्तनं 
पानाथं कुमाराय प्रयच्डेयर्थ, !। १७ | 

आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ | 
एवमस्या सुतिकाया९ सपुतिकायां जाग्रथ । १८ ॥ 

आपो देवेष्वित्यस्य प्रजापतिच्षिरवुषुप्छन्द आपो देवता जख्पात्राधाने विनियोगः, 
८८उद्पात्रं शिरस्तो निदधाति आपो देवेषु जाग्रथ” इति पार्योक्तेः । अथ मन्त्राथः । 
हे आपः, यूयं देवेषु जाप्रथ देवानां रक्षाये निन्द्रौ मुव्थ अतो युष्मान्प्रति मयाप्युच्यते । 
यत् हे आप. यथा यूयं देवेषु जाग्रथ जगरूका भवथ एवं तथेव अस्यां सपुत्रिकायां पुत्र 
सहितायां सूतिकायां सुरायां सत्यां थूयं जाथ्रथ जागरणन्चीखा भवत । देवलोकेषु देवल्लीणां 
स्वसवप्रसूतक्रतये यथा यूयं जाथ एवमस्याः सपुत्रायाः प्रसूतेः रक्षाथं यूयं जाग्रथः 
स्यां सावाक्याथः ।। १८ ॥ 

शण्डापकौऽउपवीरः शौण्डिकेयऽउलखलः । 

मरिम्डुचो दरोणासशच्यवनो नत्यतादितः स्वाहा ॥ १९॥ 

आल्िखिन्ननिमिषः कि बदन्तऽउपशरुतिहय्ये्षः । 
६५ © © 

कस्भी श्षतरुःपाज्रपाणिनरमणिहन्ती पुखः सप्रेपारुणश्च्यवनो नहयतादितः स्वाहा।२०॥ 

शण्डामको इति मन्नदवयस्य प्रजापति्छेषिरनुष्टुष्ठन्दो लिङ्गोक्ता देवता अग्नौ सषूपरा- 
णामावपने विनियोगः, द्वारदेशे सूतिकाभिमुपसमाधायोत्थानात्सन्धिवेख्योः फदीकरण- 
मिश्रान् सषेपानन्नावावपति रण्डामको.“इ्यादिपारस्करवचनात्। शण्डामकौँ शुक्रपुत्रावसुर- 
याजको स्त इति “निरस्तः रण्डः शुक्रस्याधिष्ठानमसि, निरस्तो मर्क मन्थिनोऽधिष्ठानमसिः 
इत्यादिश्वतिनिदशेनादवसीयते । बाल्ग्रहाणां मध्ये शुक्ुत्रत्वेन ब्ाह्मणजापित्वाटुभयोः 
राण्डामकयोः पूजाथमिह गुरत्वाद्रहूव चनं बोध्यम् । अथ व्यास्या। शण्डा: सण्डनामानो 
बाखब्रह्मः मकौः मकनामानो बारप्रहाः एवमन्येऽपि उपवोरादयङ्च्यवनान्ता चे बाख्प्रहा- 
स्ते सवं शण्डादयोऽष्टौ वाख्य्हाः इत आहूतेनश्यतात् नद्यन्त्विय्थंः । ““तिडां तिङो भव- 
न्तीति बचनादिह णरोर्छोदूप्रथमपुरुषवहुवचनस्थाने तदेकवचनं, तस्य तातडादेशचे इयन्परस्य- 
यादौ नश्यतादिति पद् सिद्ध.यत्ति। यद्वा नरयतादिव्येकवचनं यथा स्थितमेव व्याख्यातन्यम्। 
तत्पक्षे नद्यतादितिक्रियापदमष्टाभिः सह प्रत्येकं सम्बध्यते । तत्र कन्तपदसमूहे शण्डा मक 
इत्युभयत्र “सुपां सुपो भवन्तीति वचनासथमैकवचनस्थाने प्रथमाबहुवचनं बोध्यम् । व्या- 
ख्यावसरे एकवचनान्तेनैव व्यास्येयं, नश्यतादिव्येकवचनान्तक्रियापदोपादानात् । अन- 
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ाऽऽहत्या शण्डादयोऽष्टौ बाङ्प्रहा तरयन्त्वित्याशं सावाक्याथंः ॥ १९॥ आल्िखनचित्या 
दयरच्यवनान्ता ये दश्च वाख्प्रहा हिवीयमन्त्रोत्तास्ते. सहापि नश्यतादिति क्रियापदं प्रत्येकं 
सम्बध्यते । मन्वद्रयेऽमि स्वाहाशष्दो होमाथंयोतकः । अतोऽयमश्ः । हे अग्ने, यस्य तव 

प्रसादादनेन फठीकरणमिभितसषेपहोमेन शण्डादयर्च्यवनान्ता अष्टो बालग्रहाः प्रथमम. 

नत्रोत्ताः, एवमाङिघननित्यादयश्यवनान्ता दश बालग्रहाश्च सवं नाशं यास्यन्तीयभिप्रायेण 
त्वयि एतत्पछोकरणमिधितसषेपरूपं हविरावपामि तस्स्वाहा तस्मै तथाविधोपकारकाय 
त॒भ्यमेतद्धविः सुहुतमस्तित्यथः ॥ २०॥ . 

|] अथ जातकम्मान्त्मतबालयहोपद्रवशान्तिमन््रव्याख्या ॥ 

रः सूकरः सूकरो बारषन्धनथचरट्ुनक खज नमस्तेऽअस्तु सीसरो 

टपेतापहर तस्सस्यम् ॥ २१ ॥ 
रुर इति त्रयाणां मच्राणांँ प्रजापतिच्छौषिरतुषटुष्ठन्दः शुनको देवता छुमारोपद्रव- 

शान्त्यथं जपे विनियोग.) “यदि कुमार उपद्रवेज्ञाखेन प्रच्छादयोत्तरीयेण वा पिताङ्क आधाय 
९ ९ इत्यापि =, ९ ९ ८ 

जपति करूक्रः स॒कूञ्खर०-? इत्यादि पारस्रोक्तः। अथ मन्त्राथः। क्रूकुसदीनि चीणि नामानि, 
तत्तन्नामको बास्य्रहविरदोष इत्यथः । तत्र बा्बन्धनः बाढं कुमारं बध्नातीति बाटबन्धनः 
इति त्रिभिरेव कूष्कंसदिभिः सह प्रत्येकं सम्बध्यते "चेत् चेत्' इति वीप्तादशेनात्। तेनाय. 
मथः । तत्र हे शुनक, इति कूञकुरादीनां त्रयाणामपि बालग्रह विशेषाणां साधारणमेवैकं सम्बो- 
धनपदम् , सीसरस्तेषां बाखग्रहविरेषाणां पिता च एक एव । कूकुरशेद्राखबन्धनः, सुक्र 
दराख्बन्धनः,बरष्ुरनामकस्ततीयोऽन्यो वा कथिद्राटबन्धनस्तेषां बाल्प्रहविरोषाणां त्रयाणां 
मध्ये प्रत्येकं प्रयुच्यते । हे शुनकः बारग्रहविशेषः कूकर ्े द्राख्बन्धनः सुकूङुस्धद्राख्बन्धन- 
स्तेतीयो वा कृूरुरशवद्राखबन्धनस्तर्हिं ते तुभ्यं नमोऽस्तु नमखारोऽस्तु स त्वं मन्नमस्ारेण 
तुष्टः सन् सृज “सृज विसर्गे” विसगंस््यागः, स त्वं कुमारन्त्यजेयथंः, यतश्च सीसरस्तव 
पिता खपेत बाहुराकाष्डथं लिड् छपते त्वां प्रति वदतीदयथः । कि रुपते तदुच्यते । हे 
शुनक; स्वम् अपहर अपगतकोरिल्यो भवेति वदतीत्यथेः । तत्सत्यम् यत्त्वां प्रति त्वदीयस्य 
पितुः सीसरस्य कुमारत्यागविषयकं वाक्यं तत्सत्यं भवत्वित्यथंः । कूष्कुरादीनां बाढप्रहः 
विशेषाणां मध्ये यदि एको द्वितीयस्दृतीयो वा यः कथिद्स्ति तदथं नमसकारोऽस्तु स च 
मदीयनमस्कारेण तुष्टः सन् कुमारं त्यजतु तथा ख्पितुः सीसरस्य च वचसापि एनं कमार 
परित्यजविस्याशंसावाक्याथः | २१॥ 

यत्त देवा वरमददुः स तं इुमारमेव बा हृणीथा; । चेच्चेच्छुनक संन 
नमस्तेऽअस्तु सीसरो टपेतापहर तत्सत्यम् ॥ २२ ॥ 

दे नकः यत् ( “सुपां सुगि"ति द्वितीयाविभक्तेटक् ) यं वरं ते तुभ्यं देवा 
इन्द्राद योऽददुः दत्तवन्तः स वरस्तु पूर्वोक्तरूप एव । तस्यैव पुनः स्पष्टीकरणं यथा--हे 
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ड॒नक, देवानां सविषे यदा स्वया वरः प्रार्थितस्तदानीं वर बरदीव्युक्तु देवेषु त्वं मारं 
बामेव वरं वृणीथा: व्रतवान् ( दुडिः छान्द सोऽडभावः, “बहुं छन्दस्यमाडयोगोऽपीति 
पाणिनिवचनात् | ) चतश्च ते देवास्तुभ्यं तमेव वरमद्य वरं त्वं व्रतवान् तदुभयमपि 
सत्यं तव बरभ्राथंनं देवानां वरप्रदानच्च वस्तुतस्तु सलयमेव तथापि यतस्ते तुभ्यं नमोऽस्तु 
नमसकारोऽस्त्विव्युक्त्वा स्वां नमस्करोमि तथा यतश्च सीसरस्त्वदीयः पिता अपहर अपगत- 
कौटिल्यो भवेति त्वां प्रति पेत पते वदतीयथः । अत एव त्वं मम् नमरफारेण तुषः 
सन स्वपिद्रवाच््येन चैनं कुमारं छञ परित्यजेव्यथेः ॥ २२॥ 

यत्ते सरमा माता सीसरः पिता शयामदषलटौ ध्रातरौ । चेच्चेच्छुनक 
खज नमस्तेऽस्तु सीसरो क्पेतापहर तत्सत्यम् ॥ २३ ॥ 

हे शुनक, सरमा देवानां श्चुनी ते तव माता जननी, सीसरः तन्नामको देवानां श्चा 
ते तव पिता जनकः, तथा इयामरबलो तन्नामानौ वैवस्वतक्कुखोद्धबौ यमद्वारे स्थितौ श्वान 
ते तव भातरो; तथा यच्च तव छते देवानां वरदानं पूर्वोक्त, तदेतत््वमपि सत्यं तथ्यमेव | 
तव मात्पिदश्रातृणां सरमादीनां दिखस्वभावाययपि तवापि ताटश्चः स्वभावो दुबौर एव, 
एवं तव देववरोऽपि तदबुद्रर एवः तथापि यतस्ते तुभ्यं नमोऽस्तु नमस्कारोऽस्सिव्युक्त्वा 
त्वां नमस्कयोमि तथा यतश्च सीसरस्त्वदीय. पिता अपहर अपगतकौटिल्यो भवेति स्वा प्रति 
ख्पेत छते वदतीव्यथैः । अत एव दूर ेद्राखुबन्धन. सुकू्सेद्रावन्धनः ठृतीयो वा करकर- 
श्ेद्राख्बन्धनःसत्वं मम नमस्कारेण तुष्ट. सन् स्वपिदवाक्येन चैनं कुमार स्रज परित्यजेत्यथंः। 
अपपूर्वस्य “ह कौटिल्ये? इत्यस्य धातोखौण्पध्यमःपुरुषेकवचने “अपहर इति रूपम् ॥२३।। 

॥ इति कूकुरादिमनच्चत्रयभ्यास्या ॥ 

न नामयति न रुदति न हृष्यति न ग्छायति | 

यत्र क्यं वदामो यत्र चाभिम्रशाणसि ॥ २४ ॥ 
न नामयतीत्यस्य प्रजापतिच्छेषिरलुषटुष्छन्दो वायुर्देवता कमाराभिमशेने विनियोगः; 

८अभिस्रशचति न नामयति ०- इत्यादिपारस्करोक्तेः । यत्र कुमारे वयं वदामः असुं अन्त्र. 
सुच्चारयाम इत्यथः । ( “अस्मदो हयोश्वेति पाणिनिवचनादिह एकव चनेऽपि बहुवचनम् । ) 
तथा यत्र च अभिमृश्चामस्ि यत्रेतयत्र बाहुलकाद्ितीया्थे चल्मत्ययः । यच्च छ्रुमारं वयम् 
अभिमृशामसि ( “इदन्तो मसी^ति मस इगागमः) अभिम्श्ामः यं कुमारं वयमनेन 
मन्त्रेण स्पसाम इत्यथः । स कुमासे न नामयति अङ्गानां नमनं प्रक्षेपणं न करोति । एतन्म- 
न्रोचारणपूवेकाभिमशने सति मारं कूकुरादिनीऽभिभवती्याशयः। तथा स कुमारो न 
रुदति न रोदनं करोति रोदनपीडायुक्तो न मवतीस्यभिध्रायः | तथा स कुमारो न हष्यति 
हषपीडायुक्ते न भवतीर्य्थः । तथा स कमाये न गायति हषेक्षयथुक्तोऽपि न 
भवतीस्यथेः ॥२४।। 

इति जातदम्मान्तगतनारव्रह्योपद्रवश्यान्तिमन्त्रव्याख्या ॥ ४ ॥ 

॥ इति जातकमंमन्त्रव्याख्या समाक्चा ॥ 
४ 
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नामक्मणि वैदिकमन्वैरतष्ठानं पारस्करेण नोपदर्सितम् , अतोऽस्माभिरपि तत्र 
वैदिकमन्त्रामावात्तत्संबन्धिनीं व्याख्यां विहायाऽन्नप्राश्चनमन्त्रा व्याख्यास्यन्ते । तथाहि- 

[1 

॥ अजथान्नधाशनमन््रव्याख्या ॥ 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पवो वदन्ति । 

सानो मन््रेषमूञ्जै दुहाना पेुवांगस्पादुप स॒ष्टुतैह स्वाहा ॥ १ ॥ 

देवीं वाचमियस्य प्रजापतिष्ेषिचिष्टुष्डन्दो लिङ्गोक्ता देवताऽन्नप्रा श्नाङ्गाऽऽभ्यहोमे 
विनियोगः, “आभ्याहूुती जुहोति देवी वाचम्> इति पारस्करव चनात् । अथ मन्त्राः | 
मन्त्रेऽस्मिन् तच्छब्दश्रवणायच्छब्दोऽध्याहतेव्यः, यत्तोर्नित्यसंबन्धत्वात् । तथा हि-देवाः 
ब्रह्मादयः ईदृशीं यां वाचं वाणीम् अजनयन्त उद्पादितबन्त इत्यथः । कीटसीं वाचमिस्य. 
पक्षायामुच्यते । देवीं युतिस्तुतिक्रीडादियुक्तां कान्स्यादिगुणवतीमित्यथंः । तां वाचं विश्वरूपाः 
नानारूपाः मदुष्यादिरूपाः पशवः पश्यन्तीति पशचवो जीवा वदन्ति ब्ुबन्तीत्यथः । सा वाक् 
अस्मान् उपैतु उपगच्छतु उपेत्य च स्वसामथ्यप्रदानेन इमं कुमारमप्यनुगृह्णासिति भावः। 
उपैवित्यत्र व्यवहितोपसगंसम्बन्धः “छन्दसि परेऽपि” “व्यवहिताश्च'' इति पाणिन्युक्तेः। 
अत एव “उप इत्ययञुपसगः "एतुः इति क्रियापदेन सह् सम्बध्यते । कीदशी वागिति चेत्तत्र 
हेतुगर्मविरोषणमुच्यते । नोऽस्माकम् ऊजं सामथ्यं दुहाना पुरयन्तीत्यथेः । नोऽस्माकमेवेति 
नकिन्तु कुमारस्यापि वा्सामथ्यं दुहानेतिभावः । तच्च उजे कीदशं मन्द्रषं मन्द्रो गम्भीरः 
अव्यक्त इति यावत् तस्य इषं गमकं ज्ञापकमित्यथः । अव्यक्तः परोक्षोऽप्यर्थो येनावगम्यते 
तस्सामथ्यमस्माकं पूरयन्तीय्थः । पुनश्च कीदशी वाक् धिनोति प्रीणातीति धेतुः प्रीणयित्री- 
स्यथः । यद्रा धेनु. धेनुस्वहूपेदयथंः । वाचो घेतुतवं च श्रुव्याभिहितं तयथा-“वाचं घेनुमु- 
पासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषटुकायो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये दौ स्तनौ 
देवाऽ उपजीवन्ति स्वाहाकारश्च वषट्कारच्च स्वधाकारं पितरो हन्तकारं मनुष्यास्तस्याः 
प्राण-ऋषभ्रो मनोन्वत्सः” इति । पुनः कीदशी वाक् युष्टुता सुष्टु स्तुतेव्यथेः । या ईदशी 
वाक् तस्ये स्वाहा तायुदिश्य तदथंमित्यथः, एतद्धविः आन्यमग्नौ जुहोमि तचत्त्वदथं सुहृतमस्तु 
सहतं भवत्वित्यथंः । तस्याः प्रसादाच्चस्य कुमारस्य बाक्सामथ्यं परोक्षार्थप्रस्यक्ष कारकं 
भवतु । अयं कुमारो बाचर्विद्रा् ज्ञानर्वांश्च भवस्वित्याशंघावास्याथेः | ९॥ 

व्वाजों नोऽअृद्य प्रसुवाति दानं. व्वानों देवाँ २॥ञछतुभिं-- कल्पयाति । 
व्वाजो हि मा सव्वेवीरं ज॒जान॒ व्विहवाऽभाश्ा व्वाज॑पतिजयेयम् ॥ २ ॥ 
वाजो नो इत्यस्य प्रनापति्छेषिरनुष्टुप्ठन्दो लिङ्गोक्ता देवताऽन्नप्राशनाङ्गाज्यहोमे 

विनियोगः, «वाजो नो अध्येति द्वितीयायामि?ति पारस्करोक्तः । अथ मन्त्रार्थः । वाजः अन्न 
तदधिष्ठात्री देवता वा अद्य मारस्य अन्नप्रारानदिवसे नोऽस्माकं दानं होमरूपं प्रसुवाति 
८ अत्र खोडथं लेट् ) प्रसुबतु अभ्यनुजानातु प्रपूर्वः सुवतिरभ्यवुज्ञानाथेः । यद्रा वाजः अन्न 
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तदधिष्ठात्री देवता वा अय कुमारस्य अन्न्राशनदिवसे नोऽस्मान् दानं “सुपां सुद्धगिः- 
ति विभक्तेः घु" आदेशः; दानाय प्रस्वाति प्रसुबतु । अथोत् माराय अन्नं दातु प्रवत 
प्ररयतु कुमारस्य अन्नं प्ररायितुं तदन्नप्रारनकमणि अस्मान् प्रवत्तयसिति मावः । तथा च 
वाजः अन्नं तद्धिषठात्री देवता वा ऋतुभिः कारविरषैः सह देवान् कल्पयाति यथास्थानं 
देवान्कल्पयतु ( कल्पतेर्खडथं ठेट् तस्य प्रथमपुरुषेकवचने “लेटोऽडाटो? इत्यडागमे कल्प- 
याति इति रूपम् |) यस्मिन्कारे यो देवो यष्टव्यस्तं तत्र मां प्रेरयित्वा याजयत्वितिभावः । 
"हिः इत्ययं निपातश्चा्थे बोद्धव्यः। वाजोऽन्नं तदधिषठच्री देवता वा मामां च स्वेवीरं सवं 
वीराः पुत्रपौत्रादयो यस्य स सवेवीरस्तं तादृशं कत्वा जजान जनयतु ‹ छन्दसि दङ्ख्ड 
लिटः” इति शोडथं छिट् बोद्धव्यः । पुत्रादिथुक्तं मां करोखिति भावः । पुनरपि स्वपुत्रादे 
यंथाञन्नप्रारनं कारयेयं तथा मां विदधाखिस्याञ्चयः । तथा सति वहुभिः पुत्रादिभिः सह 
युक्तः सन्नहं वाजपति" वाजोऽन्नं तस्य पतिवीजपतिः सखद्धान्नो भूत्वा विद्वा: सवाः आशा 
दिशः जयेयम् अन्नदानेन सवो दिशो वशीक्कय्यीमित्यभिप्रायः ।॥ २॥ 

प्रणिनान्नपश्षीय स्वाहा ॥२॥ 
अपानेन गन्धानक्षीय स्वाहया ॥ ४ ॥ 
चक्षुषां रूपाण्यक्लीय स्वाहा । ५ ॥ 
भ्रो्रेण यक्षोऽशीय स्वाहा ।॥ ६ ॥ 

प्राणिनान्नमित्यादीनां चतुर्णा यजुषां प्रजापतिच्छपियंनजुष्ाद निदिष्टानि च्छन्दांसि 
लिन्लोक्ता देवता अन्नप्रारनाङ्खस्थाङीपाकहोमे विनियोगः, “स्थाङीपाकस्य जुहोति प्राणेना 
भमित्यादिपारस्करोक्त. । अथ मन्त्राथः । प्राणेन प्राणवायुना अन्नमदनीयं सवेमपि 
पदाथंम् अरीय अश्नीयात् भञ्जीतेव्यथः । अयं कुमार इति शेषः । “तिडां तिडो भवन्तीति 
व चनादिह अभ्रोतेठिंडि प्रथमपुरुषेकवचनस्थाने उपग्रहादिव्यत्ययेन तदुत्तसपुरषेकवचनं 
“व्यत्ययो बहुरं" “बहर छन्दसी"प्यादिपाभिन्युक्तेश्च । स्वाहा तस्मे प्राणाय प्राणवायवे 
एतद्धविः युहूतमस्स्वित्यथः 11 २॥ 

तथा अपानेन अपानवायुना गन्धान् सवप्रकारान् गन्धपदा्थीन् अशीय पूवेवदि 
हापि अयं कमारोऽरनीयादित्यथः । गन्धानामशनमाघ्राणं तदयं कुमारः प्राप्तुयादिति 
भावः| स्वाहा तस्मे अपानाय अपानवायवे एतद्धविः सुहूतमस्त्विव्यर्थः ॥ ४ ॥ 

तथा चक्षुषा चष्चुरिन्द्रियेण रूपाणि ञुङ्णादीनि असीय ( पृचवदिद्ापि ) अश्रीयादयं 
कमार इति शेषः । रूपाणामरानन्तु तदशेनमा्रं तदयं कुमारः प्राप्रयादित्याकचयः । स्वाहा 
तदथमेतद्धविः युहुतमस्वित्यथः | ५॥ 

तथा शरोतरेण कणन्द्रियेण यशः कीर्तिम् अशीय ( अत्रापि पूर्ववदेव ) अरनीयादयं 
कुमार इति रोष । यसोऽशनन्तु तच्छुवणं, तदयं कुमा प्राप्तुयादितिभावः । स्वाहा तदथं 
मेतद्धविः सुहुतम सवत्यथः | ६ ॥ 

इध्यन्नप्राशनमन्नन्यास्या । 
२३५ 
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॥ अथ कणवेधमन््रव्याख्या ॥ 

भद्र कर्णे मिः शृणुयाम देवा मृदं प्येमाक्षभियंनत्राः । 
स्थरैरैस्षटवाछसंस्तवूभिव्यदोमहि देवहितं यदायु ॥ १ ॥ 

भद्रं कर्णभिरिव्य्य प्रजापतितऋरषिखिष्ट्न्डन्दो लिङ्गोक्ता देवता कुमारस्य दक्षिण- 
कणीमिमन्रणे विनियोगः, याञ्चिकानां सम्प्रदायेषु प्रयोगपद्धतो च तथा दशनात् । तय्यथा- 
अथ कणवेधः । तत्र तृतीये वं पञ्चमे वा पुष्येन्दुचित्राहरिरेवस्यन्यतमनक्षत्रसमन्वित- 
रिकतातिस्तितिथिपूर्वाहं पितान्यो वा पूवीभिगुखोपविष्टः प्रत्यङ्गखोपविष्टाय कुमाराय 
मधुरं दत्वा कुमारस्य दक्षिणकणेमभिमन्रयते भद्रं कर्णैभिरि" ति । अथ मन्नाथः । तत्र 
क्णादिसौषठवद्वाय मद्रश्रवणादिफट्स्येह कु पारकणेवेधप्रकरणाभिसम्बन्ेन कुमारगतत्वात्- 
तश्चेदानीं मारस्य वेदमन्नोच्चारणेऽनुपनीतव्वेनाऽनधिकारस्वाक्ुमारपितृकमककुमारक- 
णोमिमन््रणसम्बन्धतवेन तत्कत्तेकमन्त्रोच्चारणे सयपि ““कम्मांणि फठवन्ति भवन्तीति श्रुते, 
कम्मेमात्रस फर्वच्तवात्तदिह फटस्य मारेण सहामिसंबन्धवशान्मन्तगतक्रियापदस्थ निषु 
मन्त्राथविचारदश्ञायां यथाक्रमं प्रथमपुरषेकवचनसेन बाक्ययोजनानुसन्धेया । प्रयोग 
काठे यथास्थ एवाविकृतो मन्व: पठनीयः, “वेदस्य रूपान्तरं कन्तु न शक्यतेऽपौरषेयता- 
दि"ति शिष्टाुकथनात्। अथंविचारदशायान्तु यथाक्रमं क्रियापदादेर्विपरिणामो विधेयः 
अथवाथेविचारदश्ायामपि यथावस्थ एव मन्त्रो व्याख्यातव्यः । केवरं भावाथेनिरूपणे 
छसारगतफकाभिप्रायो ध्वन्यथेद्वारा स्पषटीकतेन्यः । तथादि--ह देवाः? इन्द्रादय. कणेभि 
कणः भद्रं कल्याणमनुक्कूढं वयं शरणुयाम युष्मससादादितिशेषः । “वयं श्णुयामःइयत्र 
अस्मदो दयोश्वे"तिपागिन्युक्तेरेकवचनेऽपि बहुवचनं बोध्यम् । हे देवा. युष्मसरसादादयं 
कुमारः कर्णेभिः कणेः मद्रं कल्याणमनुक्रूलं श्णोलितिभावः। स च प्रकरणवशात्पुरुषव- 
चनध्यत्ययेन ध्वन्यथरूपेण वा इह बोध्यः । एवमग्रेऽपि सवेवरानुसन्धेयम् । कर्णेभिरितयत्र 
“बहुं छन्दसीति सवेविधीनां छन्दसि वैकल्पिकत्वात् भिस एेसू न भवति, “बहुवचने 
सल्ये"दित्यतोऽङ्ग्येतवं तु भवल्येवेत्यवगन्तन्यम् । तथा हे यजत्राः, यजन्तं त्रायन्ते रक्षन्तीति 
यजत्राः यजमानपा्काः दे देवाः, इन्द्रादयः, युष्मस्रसादा्रयम् अक्षभिः अक्षिभिः 
नेतरैः भद्रं कल्याणमनुकरूटं धनपुत्रादिकः मङ्गरूकाय्यीदिकं च परयेम । हे यजत्राः) हे देवाः, 
युभ्मस्सादादयं कमारो भद्रं कल्याणं पर्यत्वित्यभिप्रायः । अक्षभिरित्यत्र “बहुलं छन्दसि" 
इति दरादो अक्षिशब्दस्यानडादेशः । किच्च देवहितं देवैः हितं स्थापितं देवानाँ हितं देवोपा- 
सनयोग्यं वा यदायुः जीवनं तद्वयं व्यरोमहि व्यदतुवीमहि प्राप्तुयामेयथेः । देवैः 
स्थापितमायु्जीवनमयं कुमारः प्राप्रोखित्यभिप्रायः । कीदृशा वयं स्थिरैः टेर क्तः अवयवैः 
करचरणादिभिः तनूभिः शरीरैः पुत्रादिभिवी युताः, तथा तुष्टुवांसः भवतः स्तुवन्तः 

न्तः, एवम्भूता वयमियथेः | कुमारपक्षेऽपि प्रथमैकवचनतवेन विपरिणामोऽमुसन्धेयः । 
अन्यत्तु समानं खष्टाथं च॥ १॥ 



भच्राथचन्द्रोदयः। २.७ 

व्यन्तीवेद गनीगन्ति कर्ण' भियर्द" सखायं परिषस्वजाना । 
क 4 । 

योषेव दिङन्त व्वितताऽधि धन्डयाऽदयठे समने पारयन्ती ॥२॥ 

वक्ष्यन्तीव्यस्य प्रजापतिऋेषिवजुषादनिर्दिष्ं छन्दो छिङ्गोक्ता देवा कुमारस्य सन्यकणो- 
भिमन्रणे विनियोगः, “सव्यं वक्ष्यन्ती बेदिति चाथ भिन्यात्ःः इति याज्ञिकवचनात् । 
“कुमारस्य दक्षिणं कणेमभिमन्त्रयते भद्रं कर्णेभिरिति सव्यं वदयन्ती वेदिति चः? इहं चका- 
रादनेन मन्त्रेण कुमारस्य सव्यं कणेममिमन्त्रयते इत्येवमायाति न तु कणभेदनम् , अथ 
भिन्यादि"ति अथकारेण प्रथक्त्वनि्दंशात् । तेन भद्रं कणेभिरिति कुमारस्य दक्षिणकणा- 
सिमन्त्रणं वच्यन्ती वेदिति सन्यकर्णाभिमन्त्रणं, मेदनन्तूभयोः कणेयोस्तुष्णीमेवेति राद्धान्तः । 
अथ मन्त्राथः । इयं उ्या धन्वन् धन्वनि धनुपि अधिवितता उपरि विस्तारिता सती शिङ 
अव्यक्तं शब्दं कुरुते इयथः । ८ शिद्क इयत “शिजि अव्यक्तं शब्दे अदादिरात्मनेपदी) 
इत्यस्माहि प्रथमपुरुषेकवचने ! इदितो तुम् धातोःइति तुम्; “चोःकरुःइति कुत्वे जकारस्य 
ककारः, “स्तोः श्चुना श्चुः'इति चुत्वेन तस्य डः, “दित आत्मनेपदानां देर” इति एत्वं 
चेति शब्दसाधनप्रणारी स्मच्तेन्या । इयं अ्या धनुष्यारोपिता सती का इव शि्के इति 
चेत्तत्रोच्यते । योपेव शिङ्कं यथा योषा कामिनी काञुकरञ्जन।यान्यक्तं बदति एव- 
भियं यापि अव्यक्तं वदतीत्यथः । कीदशी इयं ्येत्यपेक्षायाघुच्यते ! समने सङ्गमे 
पारयन्ती “पार तीर कम्मंखमाष्रौ" अदन्तः । सङ्गामादुत्तास्यन्ती विजयं छर्वन्तीत्यर्थः ! नन 
का इयं ज्येतिचेत्तत्रोच्यते। या ज्या कणे श्रोत्रम् आगनीगन्ति व्रृषटा सती कर्ण प्रत्यत्यथै- 
मागच्छतीत्यथैः । आगनीगन्तीत्यत्र गमेराड पूवस्य कटि दौ यङ्लुकि वा दवित्वेऽभ्यासकार्य 
करते “दाधर्ति दधत्ति ° इत्यादि सूत्रेणाभ्यासस्य चुखाभावो नीगागमन्च निपातितः | 
कीटरीयुसरक््यते, बक्ष्यन्तीव वक्तुमिच्छन्तीव, अन्योऽपि वक्तुमिच्छन्कणं प्रत्यागच्छति 
तद्वदियमपि विजयं वत्तं योद्धुः कणे प्रयागच्छतीत्यथैः । तत्रापि पुनरुतमे्षयते। पियं 
सखायमिष्टं मित्रम् अथोखियमित्रमूतं बाणं परिषस्वजाना आखिङ्गन्ती मित्ररूपस्य बाणस्या- 
टिङ्गनं ङवेन्तीत्यथः। (परिषस्वज नेत्यत्र स्वजेः शानचि शपः इष्टौ सति द्वित्वं परीत्युपुसगौ- 
त्परस्य सस्य षत्वं ततः खीत्वपिश्षया टाप्मत्ययः । ) ‰इत्ः इति निपातोऽत्र पादपूरणार्थं एव । 
यद्वा-एति गच्छतीति इत् “इण् गतौ" इव्यस्माद्धातोः कपि तुकि शत् इति पदं 
सिद्धयति । तस्य अभ्याहतभवतिक्रियामिसम्बन्धात् अपगता भवतीत्यर्थः । इयं च ज्या 
रवोक्तप्रकारेण यथा योद्धुः कणं प्रत्यागनीगन्ति श्रोत्र प्रत्यागच्छति पश्चालययवर्वक्ते च, तथास्य 
कुमारस्यापि कणं प्रत्यागत्यङ्कण्डलादिधारणसमथं छिद्रं कत्वापगच्छस्वित्यारांसावाक्याथः | 
एतन्मन्त्रेण कुमारस्य क्णाभिमन्त्रणे कृते सति अयङमारोऽपि योद्धा स्यादिलयभिपरेत्यानेन 

् # € ^ मन्त्रेण कुमारस्य सव्यं कणेमभिमन्त्रयते इयाय :।॥ २॥ 

॥ इति कणवेधमन्त्रन्याख्या ॥ 



२७६६ मन्रा्थचन्द्रोदयंः । 

॥ अथ चूडाकरणमन्त्रव्याख्या ॥ 

उष्णेन वायऽउदकेनेह्यदिते केशान्व प १ ॥ | 

उष्णेनेति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः प्रतिष्ठा छन्दो वायुदंबता सरीतोदफे उष्णोदकासिच्ते 
विनियोगः; “शीतास्वप्सृष्णा आसिञ्चति उष्णेन वाय०-' इति पारस्करवचनात् ) अथ 
मन्त्राथैः । “दमं देव यज्ञरंस्वाहा व्वातेधाः स्वाहेति श्रुतेवयोयज्ञाधारभूततबावगते"“यज्ञा- 
द्वति पजेन्यः पज्जन्यादन्नसम्मवःःइयादिभगवद्राक्यायज्ञस्य जरोपादानकारणतवस्प्रतेराह 
तिपरिणामाभिग्रायेणेह जछोपादानकारणभूतयज्ञस्याधाररूपं वायुं प्रद्युच्यते । यद्रा “एष च 
अपाऽ रसो योऽयं पवते” इति श्रुतेरपां रसो वायुरित्यवसीयते । अतोऽत्र वायुसम्बोधनेन 
कायं कारणोपचाराललमेव सम्बोधितं भवति । तस्मादिह वायं प्रव्युच्यते । हे वायो; 
यज्ञाधारभूत, यद्वा है वायो, अपां रसभूतः हे अदिते, दितिः देन्यमवखण्डनं बा हिंसेति 
यावत् , नास्ति दित्तियस्य स अदितिस्तत्सम्बुद्धौ हे अदिते, अदीन, अथवा हे अदिते, अनव- 
खण्डितः त्वम् उष्णेन उदकेन सह् एहि चीतास्वप्सु सङ्गति कुरः “अपाऽ रसो योऽयं पवते" 
इति श्रुतेरपां रसस्य वायोस्तव सद्धत्या सुतरामपामपि सङ्गतिभविष्यत्येवेत्यभिभ्रायेण इह 
वायोः सङ्गतिन्याजेन जलसद्घ तिरेवेष्यते। तस्मादयं वाक्यार्थः । हे अपां रसस्य वायोरपि 
रसाख्य, जढान्तगेतसारभूत, पदाथ, स्वुष्णेन उदकेन सह् एदि पतेन सह् शीतास्वप्सु सङ्गति 
कुव्विव्यथः। सङ्गत्य च केशान्वप छिन्धि, केश्च्छेद ना्थसुष्णोद कीतोदकयोः सङ्गतिभवलि- 
्याश्चंसावाक्याथंः । 'वायऽडदकेन' इत्र अवादेशे वरोपो बोध्यः ॥ १॥ 

सवित्रा प्रघरुता दैव्याऽभपऽडन्दन्तु ते तनूं दीर्घापुखाय वच्च॑से ।॥२॥ 

सवित्रा प्रसूता इत्यस्य प्रजापति्छपिगौयत्री इन्दो लिङ्गोक्ता देवता चूडाकरणे 
$मारस्य दक्षिणगोदानङ्केदने विनियोगः; “तत अप आदाय दक्षिणं गोदानसुन्दति सवित्रा 
भ्रसूता०ः-इति पारस्करवचनात् । हे कुमारः, सवित्रा सुवति स्वस्वव्यापारे जगस्रेरयतीति 
सविता तेन सवित्रा जगस्रेरफेण भगवता आदित्येन प्रसूताः जनिताः उत्पादिता इति यावत्, 
“आदित्याञजायते वृष्टिः" इति स्मरते. एवम्भूताः देव्याः दिवि भाकाशचे भवाः उत्पन्ना. देव्या. 
आपः जलानि ते तव तनूं देहावयवम् उन्दन्तु छृेदयन्तु “उन्दी छेदने" ८ ₹० प० ) तव 
शिर.स्थं दक्षिणं गोदानमार््रह्वेन्त्वित्यभिप्रायः । किमथंमिति चेत्तघ्रोच्यते । हे कुमार, 
तव दीघोयुत्वाय ( सकारलोपरछान्दसः ) दीर्घौयुष्टाय चिरजीवित्वाय वर्च॑से तेजसे च । 
यथा त्वं दी्युः स्याः यथा च सं तेजखरी स्याः, तथा तव दक्षिणं गोदानं केशपाशमाप 
आपद्रड्वेन्त्वित्याश्चयः ॥ २॥ 

ओषधे अाय॑स्व स्वधिते मन॑ हि$सी९ ॥ ३ ॥ 

ू (ओषधे त्रायस्वः ईःय्यः प्रजापतिकछषिगायत्री छन्दो रिङ्त्ता देवता कुशतरणान्त- 

धोने विनियोगः, “छुशतरणान्वन्तदधाति ओषये ० दति पारस्करवचनात् । अथ मन्त्राथेः | 



पश्नराथेचन्द्रोदयः । २७७ 

हे ओषघे, दथ्तरुण; एनं कुमारं त्रायस्व स्वं रक्ष छरादिति शेषः } कुरो यथा केञ्चानेव 

छिन्यान्न मांसं, तथा कूतास्य मारस्य स्वया संरक्षणं कत्तव्यमिति मावः । एवमोषधि 

तयक्त्वा श्चं प्रव्युच्यले । स्वधितिरिति क्षुरस्यापरं नाम तत्सम्बुद्धौ हे स्वधिते, हे क्षुर, एलं 
कमार मा हिसीः मा वधी; सा विनाश्येत्यथः । दिसनश्चात्र ुमारस्यान्यथ ददनं तन्मा 
भवचवि्येतदर्थ क्षुरस्य सविधे एतदभ्यथेनमिति भावः । इदः कृतरक्षमेनं मारं स्स्मभा- 
वात्कोऽपि मा हिनस्िति बाक्याथेः |} ३॥ 

शिवो नामाऽसि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु मा मा दिठंसीह ॥४॥ 

““क्िवो नामेति यजुः" अस्य मन्रस्य प्रजापतिच्छषियजुषटादनिर्दिष्टं छन्दः क्षुरो 
देवता छोदष्षरादाने विनियोगः, “शिवो नामेति रोदहश्चुरमादायेः"ति पारस्करोक्ते. । षडङ्कः 
दातरद्रियप्रकरणे यद्यपि यज्जुरिदं व्याख्यातम्; तथापि विनियोगमेदात्पुनरिह व्याख्यायते । 
तद्यथा-अथ मन्नाथः । हे ष्ुरः यद्यपि स्वधितिः वज्रस्ते तव पिता जनकोऽस्तीतिशेषः | 
वज्रात्तवोत्पत्तिरित्यथः । तथापि त्वं रिवो नामासि शिवः कल्याणं तन्नामासीत्यथ॑ः | 
वजोतपन्नत्वात्तव काटिग्यं क्रूरत्वं च युक्तं , किन्तु त्वयि तु तदेशामात्रमपि नास्ति, अत्तः शिव 
दरति तव नासेव्यभिप्रायः | एवम्भूताय ते तुभ्यं नमोऽस्तु नमस्कारोऽस्तु । स स्वं मदीयनम- 

स्कारेण सन्तुष्टो भूत्वा मा मां मा हिसीः मा वधीः मा विनाश्चयेस्यथेः । अत्र माभमित्यस्म- 
्छब्दयोगात्कदरगोचराऽऽखंसा यद्यपि प्रतीयते , तथापि कुमारचित्तगोचरेव बोद्धव्या; 
श्यां वै काञ्चन यज्ञे आशिषम्रल्िज आशासते यजमानस्येव सेः तिश्रुतेः । पितुराचा्यतवे, तु 
“आत्मा वै जायते पुत्रः?इतिश्रुतेः “पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम् ।» इत्यादि 
सृतेश्च कुमारे स्वात्माभिप्रायेणास्मच्छब्दयोगाद्पि कुमाराथेतेवास्या आशांसायाः सुपष्टतेत्य- 
वगन्तव्या । तस्मात् हे घ्रः एनं कुमारं मा हिसीः मा नार्य अन्यथाच्छेदनेन मांसादि. 
संछ्प्रतया मा व्यथयेव्याशंसावाक्याथेः ।! ४ ॥ 

निषेत्तेयाम्यायुपेऽन्ना्चीय प्रजननाय रायस्पोषाय घुपभरजास्त्वायं सुवीय्यूय ॥५॥ 

कुमारदेवतं यज॒रिदम् । छन्दस्त्वनिर्दिष्टमेव । विनियोगस्तु यज्जषोऽस्य पारस्करेण परथ- 
गेवोपदिष्टः “निवत्तेयामीति प्रवपतिः?इति । अतोऽस्य विनियोगः श्चुररसेहग्ने द्रटव्यः । पूर्व 
षडङ्च शतरद्रियप्रकरणे इदमपि व्याख्यातमेव, तथापीह विनियोगभेदात्पुनव्यौस्यायते यज्ु- 
रिद्म् । तदययथा-अहं क्षुर निवत्तेयामि निवन्तैनं यदपि प्रवपनमेव, सूत्रकारस्यापि तदेवा. 
भिप्र्॑तमवसीयते “निवत्तयामीति प्रवपतीति सूत्रारम्भसामर्यात् ›, तथापि "यद्यपि शुद्धं 
छोकविरुद्धं नाचरणीयं नाद्रणीयमिति शिष्टोक्तरिह शिष्टाचारविरोधात् “अस्वर्ग्य छोक- 
विद्विष्टं घम्ममप्याचरेन्न तु ।" इति याज्ञवल्क्यवचनाच द्विजाततेवेपनासम्भवादिह सूत्रका- 
रस्याऽऽदेशपरिरक्षणाथं निपूर्वः प्रपूवेशच वत्तैतिः संयोगेऽपीति बहूनां परामश. । संहने 
वन्तते इति कृकस्य मतम् । तेन क्षुरस्य कम्म॑त्वं प्रकरणादवगन्तन्यम् । ततोऽयमर्थः । 

ह । क ष $ ५९ 

जहमाचाय्यः निवत्तंयामि चुर संप्योजयामि के शमूङेष्िति वाक्यशोपः। किमथं श्चुरस्य 
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योजनमियपेक्षाया्चुच्यते । आयुषे जीवनाय तथा अन्नायाय अन्नं च तत् अद्यं चेति 
अन्ना तस्मे अन्नाद्याय अदनीयान्नभक्षणायेत्यथः । तथा प्रजननाय प्रजननं सन्तानोलत्ति- 
राक्तिः पुंसत्वमिति यावत् तस्मे प्रजननाय पुत्राद्युत्पत्तिसामथ्यंसम्पादनायेतिभावः। तथा 
रायस्पोषाय राः धनं तस्य रायः धनस्य पोषाय पुष्ये गोभूहिरण्या्देः पुष्ठ्य्थमित्यर्थः । तथा 
सुप्रजास्वाय शोभनसन्ततिमत्त्वयेत्यथेः । तथा सुवीय्यौय शोभनं च तत् वीर्यं च सुवीर्यं 
तस्मे सुवीय्यीय उतकरृष्टवीय्यवन्त्वाय चेत्यथैः । अनेन ुरसेद्धमकम्मंणा कुमारस्य एतान्यन्ना- 

दीनि भवन्त्वत्या्ंसावाक्याथः । रायस्पोषायेत्यत्र ^ततपु्पे कृति बहरमि"ति षष्छ्या 
अदुकिं सति “षष्ठ्याः पतिपुत्नपरषठपारपद्पयस्पोषेषु"इति विसर्गस्य सकारो बोध्यः । तथा 
सुप्रजास्वायेखत्र सकारच्छान्दसो ज्ञेयः, “वर्णागमो व्णेविपय्ययश्च दौ चापरौ वर्भविकार 
नाशो । धातोस्तदथतिशयेन योगस्तदुच्यते पच्चविधं निरुक्तम् ।।‡ इति रिष्टठानां वच.- 
स्मरणात् ॥ ५॥ 

येन(वपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् | 
तेन॒ ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्यं नरदषटियेयाऽसत् ॥ ६ ॥ 

ये नावपदित्यस्य छम्बायनचऋषिः पङ्किशछन्द. सविता देवता छुशातरणभच्छेदने विनि 
योगः “येनावपस्सविता०-यथाऽसदिति सकेश्ानि कुषतरुणानि प्रच्छियानङ्हगोमयपिण्डे 
निधाय” इति पारसकरवचनात्। अथ मन्त्राथः। हे कमार । विद्धान् विपत् वेदवितसविता 
गृज्ञः “राजा वे राजघुयेनषटा मवति सम्राड़ाजपेयेन इति श्रतेः राजसूययाजिनः सोमस्य 
वरणस्य च येन क्षुरेण अवपत् सुण्डितवान् केश्चानितिशेषः। तेन श्षुरेण ब्रह्माणः बह्मा 
परजापतिः, ब्रह वेदो वा वपत वपते सुण्डयति तव केशानिति शेषः । बरह्माण इयत 
प्रथमेकवचनस्थाने प्रथमाबहूुवचनं “सुपां सुपो मन्तीति वचनात्। वपत इत्यत्र च 
छन्दसि सवेविधीनां बेकलिपकस्वात् “टित आत्मनेपदानां उरे इत्येत्वं न "बहुलं छन्द्- 
सी?"ति पाणिन्युक्तः । इदानीं तत्वदीयकेशवपनं क्रियाविरोषणत्वेन विरचिष्यते । इदं तदीय. 
केशबरपनमथोदिदं चूडाकरणं तव आयुष्यं यथा असत् भूयात् तथा नर्या तवर केशान् वपते 
इयथः । किम्भूतमाुष्यं तदुच्यते । तद्यथा-जरदष्टिः जरत् वार्धक्यमस्लुते व्याप्नोतीति 
जरदष्टिः एतच्च अजह्िङ्गमेव । इदं चूढाकरणं तव वार्धक्यज्ीवनपर्थ्यन्तं हितकरं यथा 
स्यात्तथा, तेन क्षुरेण तव केशान् ब्रह्मा वपते तव चूडाकरणं करोतीति मावः । ब्रक्मणो हि ए्िकदत्वात्सस्कारकतुतवच्च । एतदभिप्रायेणैव मुनापयुक्तम् , आचार्यो ब्रह्मणो मृत्तिः 
पिता मूततिः प्रजापतेः 1: इद्यादि ॥ ६ ॥ 

व्यायुपञ्चमदग्नेः कृर्यप॑स्य जयायुषभू । 
र 1 4 क यवेषु जयायुषं तन्नोऽअस्तु त्यायुषम् ॥ ७ ॥ 

व्यायुषमिलय्योत्तरनारायण ऋषिरुष्णिक्डन्द आश्चीदेवता केशच्छेदने विनियोगः, 
“अथ पश्चाख्यायुषमिति पारस्करवचनात् | षडङ्गरातसरंद्रियप्रकरणे व्याख्यातोऽप्ययं मन्र 
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इह विनियोगमेदासपुन्व्याख्यायते । तथाहि-हे मारः, जमदग्नेः जमदभिनामकस्य ऋषेः यत् 
ञ्यायुषं चरयाणां बाल्ययोवनस्थाविराणामायुषां समाहारस्त्यायुषं तथा करयपस्येतन्नामकस्य 
प्रजापतेः सम्बन्धि यत् त्यायुपं तथा देवेषु इन्द्रादिषु च यत् उ्यायुषमस्तीतिरेषः । तत्सवे- 
मपि च्यायुषं नः ८ ते इयस्य स्थाने न इति छान्द सत्वाद्यत्ययेन बोध्यम् । ) ते तवास्तु 
भवत्वियथंः । जमद्गन्यादीनां बाल्यादिषु यादृसं चरितमाक्रीत्ताट्ं चरितमनेन चूडाकरण 
कम्मणा तव भूयादित्याशंसावाक्याथः | ७ ॥ 

येन भूरिथरा दिवं ज्योक् च प्धादधिसू्येम् । 
तेन ते वपामि बरह्मणा जीवातवे जीवनाय सश्टोक्याय स्वस्तये ।<८] 

येन भूरिश्वरेत्यस्य वामदेव छषियजुष्रादनिर्दिषटं छन्दः क्षुरो देवता केशच्छेदने 
विनियोगः, “अथोत्तरतो येन भूरि०-” इति पारस्करोक्तेः। भूरिः मवतेरौणादिको रिक् 
प्रययः कित्वाद्वुणाभावः,) भवति बहुवारमिति मूरिः चन्द्र॒बहुत्वं च प्रतितिथ्यभिप्रायेण | 
स हि अमायां क्षीणः सन् शुङ्पक्षेप्रतितिथि एकेकया कर्य बृद्धिञ्ुपगतः सन् बहुतरो भवति, 
एतदमिप्रायेणेवेह् भूरिशब्देन चन्द्रमा गृह्यते । तथादहि-हे मारः मूरिशनन््रमा चरा (सुपां 
सुटगि'ति विभक्तेराकारः, चरतीति चरः नित्यं भ्रमणसीरोऽपि सन् येन षुरेण साधनभूतेन 
दिवं ज्योक् च ( व्योक् इलयव्ययमिह काकभूयस्वे चकारस्तु पादपूरणे ) चिरकालं हि दिवं 
प्राप्रवान् चिरकार्पय्यन्तं स्वगे सङ्गतोऽभूदिति भावः । एत्ष्ुरसाधनद्वारा कृतचूडत्वादेव 
चन्द्रस्य महस्वेन चिरं स्वगोवस्थानमिययाशयः । पन्यास्स एव चन्द्रमा अधिसूय्यं उ्येक् 
मू्यंऽपि चिरं सङ्गतोऽभवत्। यथा यथा चन्द्रमा स्वकखयाऽपक्षीयते तथा तथा हि सूर्य 
सुपुम्णाररिमरूपेण चिरमवतिष्ठते । एवमनादिकाछतः सूर्ये सङ्गतो भूत्वा शुद्धपक्षे प्रतितिथि 
एकेकया कट्या बुद्धिञुपगतः सन् दिवि योतते। अत उक्तं श्रुत्या““सूयेररिमश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्यौ- 
षधयोऽग्सरसो सुदोनामःइति। एतस्सवेमेतरष्चुरसाधनद्वाय कृतचूडत्वप्रभावादेवेव्यभिप्रायः | 
अतो हे कुमारः ते तवापि तेन क्षुरेण बरह्मवपनानन्तरमहमाचार्ययो वपामि ब्रह्मणालुज्ञात एवाहं 
त्वां क्षौसयामीतिभावः । किमथं हीद् क्षौरमिति चेत्तत्रोच्यते । ब्रह्मणा भ्सुपां सुपो. भव- 
न्तीति वचनाच्चतु्यंकवचनस्थाने ततीयेकवचनं बोध्यम्  ) ब्रह्मणे वेदाय वेदलाभार्थ- 
मित्यथः । तथा जीवातवे ( “तुभं सेसेनसे०-''इ्यादिना तुमथं तवेङ्परत्ययो बोध्यः । 
जीवितुं जीवनौषधाथं जीवनोपायनाथंमितिभावः। तथा जीवनाय चिरकारपर्स्यन्तं जीव- 
धारणाथमियथेः । तथा सुश्छोक्याय श्ोक्यं यशः सु शोभनं छक्यं सुश्षोक्यं तस्मे सन्छो- 
स्याय तव ॒यदोखाभाथमिस्यथेः । तथा सवस्तये क्षेमाय कल्याणार्थं च तव केशान् 
आवपामि स्वां क्षौरयामीस्यथंः । एतस्सवं तव स्यादेतद्थं तव चूडाकरणं करोमीयभिप्रायः॥।८॥ 

यत््षुरेण मज्नयता सुपेशसा वप्वा वा वपति । 
केशोश्छिन्थि शिरो मास्यायुः प्रमोषीः ॥९॥ 

यर्ुरेण मल्नयतेस्यस्य वामदेव छषियंजु्ादनिर्दि्ं छन्दो छिद्लोक्ता देवता षुरा- 
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मणे विनियोगः, “श्रः श्चुरेण शिरः प्रदक्षिणं परिहरति संमुखं केशान्ते, यत््ुरेण मज्जयहा०” 
इति पारसरोक्तः । ५अतिरिक्तमिति कारिकया हीनपद्ान्यध्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः 
अथ मन्त्राथ. । हे नापितः यत् यस्मात् सुपेशसा ८ “पश्च इति रूपनामेःति निघण्टावमि 
हितत्वादिह पेशस् राष्दो रूपवाची ।) सु शोभनं पेशः रूपं यस्य तेन सपेरासा रोभनख्पेण 
शिरो मस्तकं मज्ञयता निष्कल्मषं कुवेता शोभनायुधेन क्षुरेण मारस्य शिरःस्थान् केशान् 
वप्तवा हिन्त्वा क्षौरं समाप्य वा पवति ( वाश्चब्दोऽत्र पुनरर्थे तथा वपतिरत्र भ्रमणार्थोऽ- 
न्तमोितण्यथकश्च । ) वा वपति पुनः क्षुरं वारत्रयं शिरस उपरि भासयतीति नापितानां 
चिरकाङतो नियमो दृश्यते श्रूयते च, अतोऽहमपि त्रिः क्षुरं भ्रामयित्वा तुभ्यं नापिताय घ्रं 
समप्पेयामीति वाक्यशेषः । अतस्त्वां प्रत्येवं व्रवीमि, हे नापित्त ! त्वमनेन ष्चुरेण अस्य 
कुमारस्य कशान् छिन्धि छेदय मा शिरः, अस्य शिरद्छेदनं मा कुरु, शिरछेदनन्तु अन्यथा 
कश्च्छेदनेन रिरःस्थितमांसे श्चुरसेहम्नमेवासिप्रेतं तद्यथा न स्यात्तथास्य क्षौरं सम्पादये 
त्याशयः । तथा स्येव व्रणाद्यभावत्वेन व्यथारादिप्यादस्यानवखण्डितमायुरपि स्यादित्यभि- 
प्रायेण पुनरुच्यते यदस्य कुमारस्य आयुः मा प्रमोषीः मा चोश्येति । श्चरेणायुःखण्डनं सा 
कर्विस्यथेः । प्रमोषीरिति ““मुषस्तेयेः इत्यस्य टुखध्यमपुरुषेकव चने रूपम् । मजयतेति 
! दुमस्नो शुद्धो” इत्यस्य शतरि चतीयेकवचने रूपमिति च बोद्धव्यम् ॥ ९ ॥ 

घुण्वन् परिवप ॥ १० ॥ 

अश्ुण्वन्नित्यस्य यजुषो वामदेबछषियेजुादनिर्दिषटं छन्दो लिङ्गोक्ता देवता वपना 
षे क्षुरप्रदाने च विनियोगः, “नापिताय श्चुरं प्रयच्छति, अष्चुण्वन्परिवपेतिः” इति पार- 

स्करवचनात् । दै नापित त्वभिमं श्रं गृहाणेति बाक्यरोषः। किच्च हे नापित, त्वमनेन 
छुरेण अश्चुण्वन् कुमारमदहिसन् परिवप परि सवतो भावेन छेदय कुमारस्य केशानिति 
रोषः । ॥ १०॥ 

॥ इति चुडाकरणमन्त्रवयाख्या ॥ 

॥ अथोपनयनमन्वरव्याख्या ॥ 

येनेश्ट्राय बृहस्पतिर्वासः पयेदधादपृत् । 
तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीषायुल्वाय बद्छाय वस्चंसे ॥ १॥ 

येनन्द्रायेत्यस्याद्गिरा ऋषिचरहती छन्दो ब्रदस्पतिरदैवता वासःपरिधापने विनियोगः, 
अथनं वासः परिधापयति येनेन्द्राय ०” इति पारस्करोक्तेः । बृहस्पतिर्देवानामाचाय्यः येन 
व्रिधिना इन्द्राय अम्रतमहतमथौदमौऽधोतं सकृयक्षाछितं वासः पयदधात् परिघापितवा 
नित्यथंः । हे मार, तेन विधिना अमतमहतमथीदमोत्रधौतं सक्रदक्षाछितिमिदं वासः सा 
त्वां परिदधामि परिधापयामीत्यथः । किमथंमिति चेत्तत्र तवेत्यष्याहप्योच्यते । तव आयुषे 
जीवनाय तथा दीघोयुतल्वाय ८ सकारछोपदछान्दसः ) दीर्घायुष्य चिरजीवित्वाय बाय 
सामथ्योय वच्चेसे च स्वामिदं शसः परिधापयामीत्यर्थः । पयंदधात्परिदधामीव्येतद्रयमपि 
पदमन्तभूतणिजथं ज्ञेयम् | १॥ 
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इयं दुरुक्तं परिबाधमानः वणं परित्रं पुनती पञञागात् । 
प्राणापानाभ्यां वशमादधाना स्रा देरी सुभगा मेखरेयम् ॥ २ ॥ 

इयं दुरक्तमिव्यस्य वामदेव ऋषिशिष्टप्ठन्दो मखा देवता तद्न्धने विनियोगः, 
मेख बध्नीते, इयं दुरुक्तम् 2" इति पारस्करोक्ते. । इयं मेखला आगात् आगतवतीत्यथंः । 
कि कुर्बाणाऽऽगादिति चेत्तत्रोच्यते। मे मम दुरुक्तम् अयाययमनुपवीतोति दुक्चनं परिबाध- 
माना सवतो भवेन खण्डयन्तीत्यथ. । अत एव देवी स्तवादि तरिषया सञज्ञतेयं मेखछेति 
भावः । तथ। इयं मेखला किम्भूता सती आगादिव्यपेक्षायामुच्यते । वण द्विजाति पवित्र 
म॒रछृ्टं पुनती धावयन्ती सती जआगादिव्यथंः । न कवं वणे पुनती आगाकिन्तर्हिं प्रणापा- 
नार्यां शरीरसच्वारिभ्यां प्राणापानवायुभ्यां बरं सामथ्यमाद्धाना तद्वायुद्यद्वाय म्यं 
वरम्ययन्ती सती इयं मेलराऽडगादियथंः । सेयं मखा भागता सती सुभगा अककरा 
सुखस्पश भूस्वा स्वसा भगिनीवन्निव्यमभ्युदयिनी भववितिवाक्यरोपः। भगिनी यथा 
ध्रातुर्निस्यमभयुदयमाक्घति तथेव इयं मेखदापि सम निस्यममभ्युदयमाकाङ्घसिविस्याशंसा 
वाक्याथ. ।॥ २॥ 

यज्ञोपवीतं परमं पवितं परजापतेय्येरतहजं पुरस्तात् । 
आयष्यमग्यं प्रतिश्ुश्च शुभं यज्ञोपवीतं बरुपस्तु तेजः ॥ ३॥ 

यज्ञोपबीतभिव्यस्य प्रजापतिक्रषिखिष्रप्डन्दो लिङ्गोक्ता देवता अत्र यज्ञोपवीतपरिधा 
पने विनियोगः, मन्त्रलिङ्गात् । अच्र यद्यपि पाररफरेण सूत्रं न सूतितं तथापि ““अथेनं 
यज्ञोपवीतं परिधापयति यज्ञोपवीतमिति" इव्यद्य, प्रतिसुञ्चेति मन््रलिङ्गात्। उपनयनातिस्क्ति- 
स्थछे तु यज्ञोपवीतभियस्य यज्ञोपवीतधारणे खट विनियोगो बोध्यः; पुरुषठ्यत्ययेन मन््- 
लिङ्गात् । हे माणवक, यज्ञोपवीतं प्रतिमुख धारयेव्यथः । प्रतिपूर्व मुञ्चतिधोौस्णे चत्तेते । 
किम्भूतं यज्ञोपवीतम् आयुष्यम् आयुषे हितम् आयुष्यम् आयुचद्धिकरमित्यथंः । तथा अग्रयप् 
अग्रे भवम् अभ्यं सृष्टयादौ ब्रह्मणा सहेव प्रथमोत्पन्नमिति यावत्, प्रथमोत्पन्नत्वात् . शरष्ठभि- 
त्यथ. । तथा शधं रेत निम्मेरं परमं पवित्रम् अतिशयेन पवित्रमित्यथेः । अभ्यं सृष्स्यादौ 
प्रथमोतपन्नमिव्युक्तं तत्र सन्दिह्यते कथमुसन्नभित्यपेक्षायायुच्यते । पुरस्तादपूव खष्टथादौ 
प्रजापतेत्रह्यणः सहजं सह जातं प्रजापतिना सह् एकसमये जातमिव्यथः । तदिदं यज्ञोपवीतं 
सं प्रतिमुञ्च धास्य । एतदयज्ञोपवीतधारणेन तव बरं सामथ्यं तेजः अध्यारमराक्तिश्ास्तु । 
तदुभयं खयि मवल्विति मावः ॥ ३ ॥ 

मित्रस्य चन्तद्धरुणं बलीयस्तेजो यशस्वी स्थविर, समिद्धम् । 
अनाहनस्यं वसनं जरिष्णु परीदं वाञ्यजिनं दधेऽदम् ॥ ४ ॥ 

मित्रस्येति मन्त्रस्य प्रजापतिच्छषिखिष्टप्छन्दो छिङ्गोक्त देवताऽजिनोत्तरीयपरिधाने 
विनियोगः; “अथाजिनं प्रयच्छति मित्रस्य०-वाञ्यजिनं दघरेऽहमिति इति गृह्यसूत्रकार 

३8 
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वचनात् । माणवक आचाय्यप्रदत्तमजिनमुत्तरीयं तूष्णीं प्रतिगृह्यानेन मन्त्रेण स्वयं परिधत्ते । 

परिदये इति मन्त्रलिङ्गाखरिधान एव मन्त्रो न ग्रहणे इतिभावः । अथ मन्त्राथः | तत्र “अति. 

सििमिःति कारिकया हीनपदाध्याहासे बोध्यः । तथादि-भाचाययं प्रति माणवको ब्रूते । 
हे गुरो, मित्रस्य सूर्यस्य चश्चु॒चश्षुःशब्देन तन्मण्डलमेवोपङुदयते, ' (तचचकषुदवहितमि"स्य- 
यत्रापि श्रुत्यभिधानात् , तथापि टुपरोपमानमेतत् › च्चुरिव प्रकाशमानमिति रोषः । 

आदित्यस्य मण्डङमिव अतिकान्तिदाङीयथेः । तथा धरुणं ब्रह्मचय्यस्य धारकं बरीय. 

अतिबटश्चालि तेजः तेजसि ( अत्र छान्दसत्वाद्निपो छग्रष्टव्यः । ) यशस्वी अजिनशब्द्- 

स्य छ्ीवत्वात्तदीयविशेषणेऽपि सवैत्र छीबस्वमेव युक्तं तथापि पुंत्वमिह छान्दसम् । यशसि 

यज्ञियतेनेति प्रस्यातमित्यथेः । पुरा यज्ञो देवेषु रुष्ट. कृष्णम्रगो भूत्वाऽगमन्तद्ा देवा ज्ञात्वा 

तदीयां सचसुच्छियय जगृहृस्तस्मात्तचचम्मौस्तरणं यज्ञे भवति, एतदभिप्रायेणेवोपनयनेऽपि 

ब्रह्मचारिणः करष्णाजिनमेवोत्तरीयं च भवतीति श्र॒तिकथायुसन्धेया । अजिनस्य एतदेव 

यद्यस्ित्वकारणमिति मावः । अत एव स्थविरं चिरन्तनं “यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेस्तस्य 
स्थविरत्वं “यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम स॒ कृष्णो भूवा चचार” इत्यादि श्रुयन्तरा्च चिर 
काछिकस्वमस्य सुसपष्टमिति भावः । अतो यज्ञियत्वेनैव समिद्धं सम्यग् दीप्रम् तथा अना 
हनस्यमन्धैस्सुराभिहन्ुमयोग्यमदहिसितमिति भावः । तथा धरिष्णुं ( “जु वयोहानौ? इत्य - 
स्मादिष्णच् प्रव्ययः।) जरणशीरं वयोहानिमत् वयोहानित्वं तु स्वावस्थातः प्रच्यावनं चम्मण 
आप्र॑त्वमेव सखीयं वयस्तद्धानिस्तु चस्मेणः जुष्कभावस्वं तेन शुष्कमितिभावः। तथा वाजि वाजो 
वेगोऽन्नं बा स अस्यास्तीति वाज्ञि वेगवदन्नवद्रा “स कृष्णो भूर्वा चचार” ति शरुते्ेगत्वेन 
कायसं युक्तमेव, अन्नवन्तं तु अन्नस्य पञ्जन्याधीनत्वात्पलञन्यस्य तु यज्ञाधीनत्वा्ज्ञस्य च 
छृष्णम्रगरूपतवात्तदीयचम्मंणश्चापि युक्तमेवेत्याशयः । एवम्भूतमजिनं सृगसम्बधिचम्मं तदेव 
वसनसुत्तरीयस्थानीयत्वाच्चम्मणो वसनल्वारोपेण वसन वस्त्रं तदूपसुत्तरीयं बरह्चय्यपालन 

दारा वासनिमित्तं वा सत् वसनं वासनिमित्तमिदमजिनं मरगचम्मं मवतानुज्ञप्रोऽहं माण. 
वकः परिदघे धारयामीव्यथंः । अत्र परील्युपसगेस्य दधे इति क्रियापदेन सहं सम्बन्धो 
व्यवहितः “छन्दसि परेऽपि" ““व्यवहिताइ्चेःति पाणिनिवचनादित्यवगन्तव्यम् ।\४।॥) 

> 

यो मे दण्डः पराऽपतद्रहायसोऽधि भूम्याम् ॥ 
तमहं पुनराद्दऽभायुषे ब्रह्मण ब्रह्मवचेसाय ॥५॥ 

यो मे दण्ड इत्यस्य यजुषः प्रजापति्षियजुष्रादनिर्दिष्ं छन्दो दण्डो देवता दण्ड 
ग्रहणे विनियोगः, “अथ दण्डं प्रयच्छति तं प्रतिगृह्णाति यो मे दण्डः०"-इति पारस्करवचनात्। 
आचार्य प्रति माणवको वक्ति । हे गुरो, मे मम यो दण्डः भूम्याम् अधि भूमेरुपरि पराऽ- 
पतत् पतितः तं दण्डं भवतानुक्ञप्रोऽहं माणवकः पुनराददे पुनगरहामीव्यथः 1 एतावता मन्त्र 
चाक्येन इदमत्र ध्वन्यते, यदह प्राक्तनजन्मनि द्विजातिरेवासं, किन्तु मरणसमये यो मम दण्डः 
परापतत् , तमहमस्मिन् जन्मनि पुनगृहामीति । अमुमेवाथं वक्तुं विरोषणव्वेन विशिनष्टि । 
किम्भूतो दण्ड इलयपेक्षायायुच्यने । वैहायसः विहायसि आकाशे भवः वैहायसः सोमांुले- 
नामृतकख्या चन्द्रमण्डलस्य इति भावः । (“गायत्या पश्चिरूपं विधाय यदा दिवः सोम- 
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वल्स्याहता तदा ततत्रं भूमाबुप्रं ततः पराशोऽभवदि"” ति श्रुया पडाशस्य प्रास्त्यव्रह्मत्वाव 
गतेः “पाशे वै ब्राह्यणस्य दण्डः इति श्र्यन्तराच दण्डस्य धैहायसत्वसद्धावास्सूत्रकृता 
पारसकरेणापि तथेव सूष्रितं “'पारखाशो ब्राह्यणस्य दण्डः? इति । अस्तु, प्रकृतमनुसरामः । 
तमहं दण्डं किमथं ' गरहामीव्यपेक्षायामुच्यते, आयुपे आयुरथं जीवनाथंमिति 
मावः । तथा ब्रह्मणे वेदाय वेदप्राप्त्यथमिति यावत् । उपनयनस्य वेदाध्ययनाथंत्ादित्यभि- 
प्रायः । तथा ब्रह्मवचंसाय वेदाभ्ययनजन्यं तेजो ब्रह्मवचंसं वत्त .प्राप्यथंमिति भावः। 
एतदथेमहं दण्डं पुनराददे इति वाक्याथ: ॥ ५ ॥ 

“आपो हि ठेयादि ऋक्तरयं “तचध्चुरिःति च सन्ध्याप्रकरणे व्याख्यातं तच द्रष्टव्यम् ॥ 

ममत्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेऽअस्तु । । 

मप्र वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिरा नियुनक्त मह्यम् ॥ & ॥ 
“मम व्रते" इत्यस्य परमेश्ठी ऋषिखिष्टुछन्दो बरृहस्पतिदे वताऽऽचाय्यकन्तंकमाणवक्- 

हदयसपशंने विनियोग., (अथास्य दक्षिणाश्टसमधिहदयमारुमते मम ॒त्रते०~इति पार. 
स्करवचनात् । एतदनुरूप एव मन्त्रो विवाहप्रकरणे व्याख्यातस्तदर्थनेवास्यापि गताथंता 
वोद्धन्या । केवलं तुरीयपादमात्रे सेदः; तत्र “प्रजापतिष्ठा निय॒नक्त मह्यम्” इति, अव्र तु 
““लृहस्पतिष्टा नियुनक्तु मह्यम्"'इत्येतावन्मात्रमेद. । एतन्मन्त्रंश्यस्यापि स्पष्टोऽथं एव ॥ & ॥ 

इन्द्रस्य ब्रह्मचाय्येस्यगिनिराचाय्यस्ववाहमाचास्येस्तव श्री अग्रुककम्मेन् ॥ ७ ॥ 

इन्द्रस्येति यजुप. प्रजापत्ति्षियंजुष्रादनिर्दिष्टं छन्दो लिङ्गोक्ता देवता आचाय्य- 
कतृकपाठे विनियोग.; “जथंनमाह् कस्य बह्यचायंसीति, भवत इत्युच्यमान इन्द्रस्य ०-इति 
पारसकरोक्तेः) “अतिरिक्तमिति कारिकया दहीनपदान्यध्याह्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । 
तथाहि--आचार्य्यो माणवकं प्रति ब्रते। है माणवकः श्री अमुकश्चम्मेन् , एवं देवदत्ता- 
दिनामनिदैशेन सम्बोधनम् । सवम् इन्द्रस्य परमेश्रस्य ब्रह्मचारी असि, अतस्तवाभि 
राचार्य्याऽस्तीति रोष. । “तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः” इति श्रतेः “यदादित्यगतं 
तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यज्न्द्रमसि यज्ाप्नौ तत्तेजो बिद्धि मामकम् ।। इत्यज्जेनं प्रति 
भगवदुन्तेश्च अभ्रिपरमेद्वरयोरमेदावगतेः अमर प्रथमं नयतीति अभिः अग्रगण्यः परमेदवर 
एव तवाचायं इति भावः, “यथाहं गुरुरपिर्िजातीनम्ः इति श्रतेः “गुरुरभिद्विजातीनां 
वणौनां बाह्यणो गुरुः" इत्यादिस्परतेश्च । एवं सत्यपि इदानीं तु तबोपनयनकटृत्वेनाहं यज्ञद्- 
तादिः आचार्य्योऽस्मीति रोषः । वस्तुतस्तु तवाचार्य्यो ब्रह्मास्योऽभ्चिरमरगण्यः परमेरवर 
एवेति वाक्याथ: । एतदभिप्रायेणैव इदानीन्तनाचाय्यंमपि प्रय मनुनाप्युक्तम् । “आचार्य्यो 
ह्मणो मूत्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः" इयादि । अग्रोपपदान्नयतेः ““सस्ृद्विषद्रहदुह इति पाणि- 
नीयसूत्रेण क्रिपि प्रषोदरादित्वादमरशब्दस्य रेफाकारयोरपि धातीरीकारस्य हस्वे च (अग्निः 
इति प्रथमेकवचने रूपं बोध्यम् । त्रिविधा हि शब्दव्यवस्था प्रतयक्षवृत्तिः, परोक्षबत्तिः, अति 
परोक्षवृत्तिदचेति सेदात् । अत्र च अतिपरोक्षवृत््या ग्निरु्दः परमेदवर चिषये अग्रणीरिदयथं 
गमयतीत्यवगन्तव्यम् | ७ |] 
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प्रनापतये सा परिददामि, देवाय स्वा सविर परिदद्।मि, भद्यस्स्वौषधीभ्यः 
परिददामि, चावापृथिवीरभ्या लवा परिददामि, व्विवेभ्यस्त्ा देवेभ्यः परिददामि, 
सर्वेभ्यस्ता भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्व्ये ॥८॥ 

प्रजापतये खेलस्य यजुषः प्रजापतिक्छषिदछन्दस्वनिर्दि्टमेव; “अनियताक्षरमनियत- 
पादावसरानं यजुरिति यजुषो लक्षणप्रसङ्ग वेदभाष्यकारेणोक्तस्वात्। बिनियोगस्तु ब्रह्मचारिणः 
परिरक्षणायं प्रनापयादिदेवतासविषे तद्प्प॑णे पारस्करेणोक्तः “अथेनं भूतेभ्य, परिददाति, 
प्रजापतये त्वा परिददामि °-"इव्यादि । अथ मन्त्राः । तत्र “अतिरिक्तमिः"ति कारिकया हीन 
पदाध्याहारो बोध्यः । तथाहि-हे माणवकः सा स्वां प्रजापतये ब्रह्मणे परिददामि समप्ययामि, 
किमथमित्यपेक्षायामरच्यते 'अरिष्टये'इति, रिषतिर्दिखाथंस्ततश्च चिन्प्रत्यय., रेषणं रिष्ट, 
हिसा आपदिति यावत्, न रिष्टिः अरिष्टिस्तस्मे अरिष्टे अहिसाये परिरक्षणा्थमिति 
भावः। एवमग्रेऽपि सवत्र बोध्यम् । एवं सवित्रे सुवति स्वस्वव्यापारे प्रेरयतीति सविता तस्मे 
सवित्रे सूय्योय दवाय अरिष्टये स्वा त्वां परिददामि । तथा अद्भयः जेभ्यः अरिष्स्ये खा 
तवां परिददामि रक्षाथं समप्पयामीत्य्थ. । किच्च हे माणवक, तवा तवाम् अरिष्स्यै ओपधीभ्यः 
नीह्यादिभ्यः परिददामि रश्चणाथं समप्पंयामीयथंः । तथा अरिष्स्यै यावाप्रथिवीभ्याम् 
आकाशभूमिभ्यां त्वा त्वां परिददामि समप्पयामीयथेः । तथा भूतेभ्यः राक्षसादिभ्यः 
अरिष्स्ये रिष्टिरापत्तदुपदमनाय त्वा तवां परिददामि समप्पयामीतय्थ- । रश्चसादीनां हिख- 
स्वभावत्वेऽपि सति तेभ्यः परिरक्षणाथमेव तेभ्यः समप्पेणं युक्तमिति मन्यमानः सम्प्रत्या- 
चीय्येः ““भूतेभ्यसत्वा"इति तेभ्यः कुमारमप्पयति, दिखसवभाषिनां सविधे समर्पणे सत्येव 
तद्रक्षणं भवति; न त्वसमप्पेणे सति, यतः समप्पितं सन्तं तं स्वारमीयत्ववुध्या न हिकतन्तीपि 
तेषां सखभाव इयाशयः । अतो छोकेऽपि दरीदटस्यते, यत्छृयादिहिसाका्य॑निरतां शाषर 
मन्तरवेत्रीं कामपि ककंशां दृष्टा तत्स्वभावज्ञापि परिचिता पुत्रवती वधूस्ततो भयं विशङ्क 
माना भिया कम्पितहृदयापि स्वात्मप्नियं पुत्रं परिरक्षणाथं तस्ये समप्प॑यत्येव ! तासी तां 
दृष्टा तत्सविधेऽसमर्पितेऽस्मिन्डुमारे सा कि विधास्यतीति विरङ्मानचित्तायास्तस्या नव. 
तध्व मनस्तोषो न जायते कदापि । अतस्तत्समप्पणं यथा मवति, तथेवाचार्योऽपि परि 
रक्षणाथमेव राक्षसेभ्योऽपि डुमारमप्षयतीयाशयो बोध्यः | ८ ॥ 

तत्सवितुरिति गायत्रीमन्त्रः सन्ध्याप्रकणे व्याख्यातस्तत्रेव द्षन्यः । मन्त्र 
स्यास्य ऋष्यादिकन्तुपूवेवदेवाज्रापि, केषं धिनियोगमानं भियते । ततर प्राणा- 
यामे जपे च विनियोग उक्तः, इह हु गायत्रीमन्तपरदाने बोध्यः, “अथास 
सावित्रीमन्वाह "ति पारस्करवचनात् ॥ ९ ॥ 

अने घुभ्रवः सुश्रवसं मा कुरु, यथा लखमगने सुश्रवः घुभ्रवाऽभसि, एवं 
मा सुश्रवः सौश्रवसं छर, यथा समरे देवानां यज्ञस्य निधिपाऽभसि, एवमहं 
मठुष्याणा वेदस्य निषिपो भूयासम् । १० ॥ 
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अने सुभ्व इत्यादिपच्वमनत्राणां प्रजापति्ेपियेजुषटादनिरदिष्टं छन्दोऽभिदेवताभि- 
सन्दीपने विनियोगः, “पाणिनां परिसमूहति अघने सुश्रवः०-इत्यादि पारस्करोक्त. । परि- 
समूहनशब्दाथेसत यद्यपि भूमेधूल्याद्यपनोदनाथं एवास्ति, तथापीह प णे करणत्वेनोपा- 

दानादमेः कम्मेसवेनोपादानाच्च पाणिनाभरिपरिसमूहनस्यासम्भवत्वेन परिसमूहनशब्दोऽ- 
त्राथिसन्दीपनपर एष बोद्धन्यः, इति सूत्रगततत्वाथंविवेचनावगन्तन्या । पाणिना अभि 
परिसमूहति, पाणिना दक्षिणहस्तेन इन्धनप्रकषेपेण “अघने सुश्रवः” इत्यादिभिः पच्नभिमन्त्ररभ्नि 
परिसमूहति सन्धुक्षयतीति सूत्राथं । अथ मन्त्राथः । सुषु श्रवः कीर्तियंस्य स सुश्रवा? 
तत्संवुद्धो हे सुश्रव , सकीर्तः हे अपनः त्व मा मां भुश्रवस छ्ुरुं वेदाध्ययनेन तदथतत्त्वपय्यौ- 
खोचनेन च खुकीत्ति कुर्विंयथः । यद्वा सुष्टु श्रवः श्रवणेन्द्रियं यस्य स सुश्रवास्तत्सम्बुद्धो हे 
सुश्रवः; घुकर्णेन्द्रियः है अने, स्वं मा मां सुश्रवसं छद वेदाध्ययनाथं मामविकलेन्द्ियं कुरुः 
वेदाथग्रहणेन सफडेन्दरियं कुर्विस्यथः । किच्च हे अस्रे, सुश्रवः ८ सुपां सुह्धगिति चृतीयाविभ. 
्तरिद छग्बोद्धव्यः ) सश्रवसा सुयरसा यथा त्वं सुश्रवा" असि सुयशस्वी भसि, एवं 
मामां सुश्रव. (अत्रापि पूर्वोक्तसूत्रेणेव वृतीयाबिभक्तग्रषटव्यः ) सुश्रवसा सयशसा 
सोश्रवसं छर, सुष्ठु श्रवो यस्य स सुश्रवास्तस्य सुश्रवसो भाव सौभ्वसस्तं सौश्रवसं सुयश- 
स्विनं मां इर्वि्यथेः। यद्रा सुपां सुट्टगि"ति स्वमी विभक्तरेव ॒गनुसन्धातव्यस्तेनायमथे. । 
हे अप्नः सुश्रवः युश्रवसि शोभनेऽक्षरादौ अर्थाद्धेद वेदाक्षरे प्रणवे वा यथा त्वं सुश्रवा असि 
रोभनश्रवणजनितज्ञानवानसि “अभ्रिवेँ देवानां होते? ति श्रुतेस्तव होृत्वावगते्हतुश्च समा- 
ख्यया तद्रेदज्ञत्वदशेनादितिमावः। एव सा मां सुश्रवः ( अत्रापि पूववत्सप्तमीविभक्तखक् 
र्म्यः । ) सुश्रवसि सोभनेऽक्चरादौ अथाददे वेदाक्षुरे प्रणवे वा सौश्रवसं छर शोभस््र- 
वणजनितज्ञानशाटिन कुविस्यथंः । अपि च हे अग्ने, त्वे यथा देवानामिन्द्रादीनां मध्ये 
यज्ञस्य निधिपा असि यज्ञसम्बन्धेन निधिरक्षकोऽसि भण्डारिको भवसीत्यथे. । एवमहं 
मनुष्याणां मध्ये वेदस्य निधिपो निधिरक्षको भूयासं वेदरूपस्य निधेः पारको वेदस्य माण्डा- 
रिको भवेयमियथं. ।॥ १० ॥ 

अशनये समिधमाह।प श्ुहते जातवेदसे ॥ यथा समरे समिधा समिध्यसऽ- 
ध ध ४ क 

एवमहमायुषा मेधया वचसा परजया पठभिब्रंह्यवचंसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचा- 
४६ क् ष रत * य्यो मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयंशस्वी तेजस्वी बह्मवचेस्यन्नादो भयास 

स्वाहा ।॥ ११॥ 

अभ्रये समिधमित्यस्य प्रजापतिच्छपिराकृतिरछन्द समिहेवता समिदाधाने विनियोग, 
'अथ समिधमादधाति, अश्नये समिधमा ०-' इति पारस्कयोक्तं । “अतिरिक्तमि"ःति का 
कया हीनपदान्यध्याहत्य व्यास्यायतेऽयं मन्त्र" । तथाहि-ङईदश्ाय अग्रये समिध सम्यक 
इध्यते दीप्यतेऽभ्रियंया सा समित् तां समिधम् इन्धनकाछमितति यावत् , आदापमहमादत- 
नानस्मि । कौदश्चाया्नये इत्यपेक्षायामुच्यते । ब्रहते “हदति महन्नामस निषण्टौ पदटिन- 
न्तेनायमथः। बहते महते जाञ्वल्यमानायेत्यथः। तथा जातवेदसे जातं जान पदार्थं वेत्तीनि 
जातवेदाः पदाथमा्रस्य पाच्चभौरिकल्वासत्तिपदार्थमसर्बियमानस्वात् , यद्वा “"तदेवामि- 
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स्तदादियः इत्यादि श्रतेः “यदादिव्यगतं० यज्न्द्रमसि यज्वानो तत्तेजो विद्धि मामकमिणति 
मगवद्वास्याच्चामरव्रह्यरूपत्वावगतेब्रह्यणश्च प्रतिजीवशरीरं सवकम्मंसाक्षिचेतन्यरूपेण तत्र 
तत्र सद्धाबत्वात्तत्तञ्नीवस्वभावानुसारितत्तत्कम्मफलर्दावृसेन जातं आतं वेत्तीति जातवेदाः । 
यद्रा जातेषु जातेषु प्राणिषु वियते इति जातवेदाः प्राणिमात्रे जाटभिरूपेण विद्यमानत्वात् 
यद्रा जातान् जातान् सवानदनीयपदार्थान् वेन्धानरास्मरूपतवेन चिन्दते छभते इति जात. 
वेदाः ^तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो बेदवानरस्य मूधव सुतेजाश्चक्ुर्विंदवरूपःप्राणः प्रथग्बत्मा 
ऽऽत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रथिः प्रथिव्येव पादावुर एव वेदिर्खोमानि बर्हिहदयं गाहपलयो 
मनोऽन्वाहाथ्यपचन आस्यमाहवनीयः ।‡ ८ छा श्र ° ५।१८ ) इति श्रतेः । यद्रा जातं वेद् 
वेदो्तकम्मेफलं यस्मात्स जातवेदा. कृताधानस्येवास्निहोत्रादिवेदोक्तकम्मस्वधिकारात्। 
यद्रा जातं वेदः ( वेदनं वेदः ) ज्ञानं यस्मात्स जातवेदाः वेदृरक्षरस्य प्रणवस्याभिदेवताकत्वेन 
तदुपासनया द्विजातेन्ञीनोसत्तिदशेनात्। यद्रा जातवेदाः जातः वेदो यस्मात्स जातवेदाः अग्नि 
साक्षित्वेन छन्धगायत्रीकस्येव द्विजातेवंदाध्ययनादावधिकारदश्नात् । एवं जातवेदःशब्देनो 
पवर्णितो योऽग्नित्तस्मे तादृशाय अग्रय इत्यथः । ईदशाय अशनये समिधमाहापम्, आह्ृतवान 
स्मीत्यथंः। तमन प्रव्युच्यते, यत् हे अग्नेः यथा त्वं समिधा समिन्धनकाष्ठेन समिध्यसे सम्यक् 
प्रकारेण दीप्यसे, मया समाहितया अनया समिधा यथा स्वं स्वलृसीव्यथः । एवमहं सभिन्पे 
युप्रकाशो मूयासमित्यथ। के" सुप्रकाशो भूयासमियपेक्षायामुच्यते । आयुषा ““निदु्टं जीवन 
यच्च तद्ायुरभिधीयतेःइति वेचनान्निदु्टं देन्यरहितं जीवनमायुस्तेन आयुपा दैन्यरहितेन 
जीवनेन तथा मेधया बुद्धया वच॑सा तेजसा तथा प्रजया (प्रजा स्याव्सन्ततौ जने इति 
कोशादय दशनादिदानी माणवकस्य ब्रह्मचारि्वेन सन्ततेरसम्भवादिह प्रजाशब्दो जनवाची; 
तेनायमथ; । प्रजया अथादारमीयेन जनेन यद्रा स्वस्य गारस्थ्यसम्भावनाभिप्रायेण भावि 
न्या वृत्त्या प्रजया सन्तत्या वेत्यथ; । तथा पञ्चुमिः गवादिभिः ब्रह्मवचंसेन वेदाध्यथनजन्यं 
तेजो ब्रह्मवचसं तेन ब्रह्मवचसेन ब्रह्मतेजसा च तमिव अहं समिन्धे सुप्रकाशो भूयाक्तमि 
व्यथे: । किञ्च हे अभेः ममाचास्य. ममाचाय्यंगुरुः जीवयपुत्रः मेधावी च भवतिति शेषः| 
तथ।हं ब्रह्मचारी अनिराकरिष्णः असानि यावद्भद्यचयं साय प्रातरभ्नौ समिदाधानस्या 
निसकरण्रक्रारी मवानीव्यथेः । ततः परञ्च सति गाहेस्थ्ये अग्नीनाधाय यागस्थानिराकरण 
कारी अनिराकरिष्णः नित्यं यागकारी भवानीत्यथः। अपिच हे अग्ने, त्वसरसादादहं नह्य 
चारी, आयुष्मान् चिरजीवौ, यदास्वी कीर्तिमान्, तेजस्वी कान्तिक्लारीः ्रह्यवचस्वी वेदा- 
ध्ययनवीय्यवान् , भूयासं तथाहमन्नादो भूयासं न व्वन्नाद्यभावे सति विश्वामित्रादिव 
न्मांसभक्षणे प्रवृत्तो भूयासमित्यथः । दुर्भिक्षादिना केनचित्कारणान्तरेणारभमानत्वेन कदा- 
चिदपि ममान्नविच्छेदो मा मवखिस्यथः । यद्रा सत्यच्नेऽपि कदाचिदपि प्रमादवशान्मां 
सादो न भूयासमिति माब । अमांसाशी अग्रण्मयपायी अधःज्ायीस्यादिद्यादिना ब्रह्मचा 
रिणो मां साशनस्य प्रतिषेधददोनादिति भावः । स्वाहा अनया कामनया स्वाहाकारेण सवयि 
समिषमादधामिः तदेतत्समिद्रपं द्रव्यं स्वद्थं सुहुतमस्ित्यथः ॥ ११॥। 

तुनपाऽअग्नेऽसि तन्वं मे पाद्यायदांऽअग्नेऽस्यायुर्मे दहि व्व॒स्चदाऽभग्नेऽपि 

व्वख्चीं मे देहि । अग्ने यन्म तन्वाऽङुनन्तन्प्ऽआप्र॑ण ॥ १२॥ 



मनरार्थ चन्द्रोदयः । २८७ 

“तनूपाऽअम्नेः इत्यस्य यजुषः प्रजापतिच्छपिरनिर्दि्टं छन्दोऽभिरदवता सुखाभिमशरने 
( य॒खपरोञछने ) विनियोगः, “पाणी प्रतप्य सुखं विभृ तनूपाऽअभ०- इति पारस्कर 
वचनात् । हे अप्रः त्वं ̀  तनूपाः असि तनूं शरीरं पाति रक्षतीति तनूपा शरीरपाककोऽसि 
जाठरा्निरूपेणेति शेषः । अतो मे मम तन्वं तनू शरीरं पाहि रक्ष, पार्ये : । तथा हे 
अने, त्वम् आयुदी असि आयु.प्रदोऽसि अतो मे मह्यमरायुदेंहि । तथा हे अपने, तवं वर्चोदा 
असि तेजसो दाता असि अतो मे मद्यं वर्चो देहि तेजो देदीत्यथः । तथा हे अभ्रे, मे मम 
तन्वा. शरीरस्य यत् उनं न्यूनं वत्तते इति शेषः । तन्मे मम आप्रण अपूरये्यथैः | 
तन्वमित्यत्र तनूशब्दस्य द्वितीयेकवचने “वा छन्दसी"त्यमि पूवेरूपत्वाभावे, इयङ्वड- 
प्रकरणे “तन्वादीनां छन्दसि बहुरभि'ति वार्तिकेन उवडादेे प्रापने बहुलमिति निदशेना- 
च्छन्दसि वेकल्पिकतेन उवडादेशञाभावपक्षे “तन्वादीनां छन्दस्युपसद्वयानमिः"ति यणादेशो 
बोध्यः | १२॥ 

मेधां मे देव; सविता आदधाहु, मेरघामे देवी सरसखती 
आदधातु, मेधां मेऽअशििनो देवा बाधत्तां पृष्फ़रसनौ ॥ १३॥ 

“मेधां मेः” इत्यस्य प्रजापतिच्छैषिरतुषटु्छन्दो लिङ्गोक्ता देवता सुखविमार्जने विनि- 
योगः, (मुखं विमृष्टे मेधां मे०” इति पाररकरवचनात् । सुवति स्वस्वन्यापारे प्रेरयतीति 
सविता सवप्रेरकः देवः द्योतनात्मकः सूर्यः मे मम ‹ सुपां सुपो भवन्तीति वचनातप्म्ये 
कवचनश्थाने पष्ठ्येकवचनं मयि मेधां धारणाशक्ति आदधातु स्थापयत्वितयर्थ, । यद्रा 
“मे' इति चतुश्यकवचनं ततोऽयथः, मे सद्यं मेधां धारणावती बुद्धि मादघातु ददास्ित्यथेः, 
“इधान धारणपोपणयोः, द नेऽप्येके” इल्युक्तेः । एवममेऽपि सर्वत्र बोद्धञ्यम् । देवी 
योतमाना दुतिस्ुतिक्रीडादिगुणयुक्ता सरस्वती वागधिष्ठात्री देवता मे मेधामादधासिति- 
पूवेवदनुसन्धेयम् । तथा पुष्करखजौ पुष्करं कम तन्मयी खक् माला ययोस्तौ पुष्करखजौ 
पद्ममालिनी सूय्यपुत्रो देववेद्यो अधिनौ देवौ मे मेधामाधन्तामित्यादि पूववर॑समानम् । अमन: सवेदेवमयत्वासवित्रादिदेवताप्राथेना इहाभिसविध एव बोद्धव्या ॥ १३ ॥ 

अङ्गानि च पऽभाप्यायन्ताम् › वाक्च मऽजाप्यायताम् , भाणश्च पऽआआप्या- 
यताम् ऽ चक्षुं मञभाप्यायताम् › यशो बरश्च मऽभाप्यायताम् ॥ १४ ॥ 

अङ्गानि च मऽआप्यायन्तामिलयादीनां यजुषां प्रजापति कपिः; यजुष्रादनिर्दिष्टानि 
छन्दांसि लिङ्गोक्ता देवता अङ्गान्यारम्य जपे विनियोग. “अङ्गान्याङभ्य जपन्त्यङ्गानिच म ऽजप्यायन्ताम्० "इत्यादि पारस्करोक्तेः। अथ मन्थः । हे अभर, तत्मसादान्ते मम अद्धानि रारीरावयवाः आप्यायन्तामेधन्तां वृद्धया स्फीतानि भवन्त्विति मावः । तथा मे मम वाक् वागिन्द्रियम् आप्यायताम् एधतामिव्यर्थः । तथा मे मम प्राणः प्राणवायुः आप्यायतां वद्ध तामित्यथः । तथा मे मम चकु. चश्चरिन्द्रियम् आप्यायतां वर्तामि, । तथा मे मम यशः किः बं सामभ्य च आप्यायताम् एषतामित्यर्थः । चकाराः स्वँ समुचयार्थाः । 



२८८ मन्रा्थचन्दोदयः। 

मे मम सवाणि अङ्गानि इन्द्रियाणि च त्वसपादादप्यायन्तां स्फीतानि भवस्तिति 
वा््याथः | १४ ॥ 

एतयद्धतयन्तगंतसवप्रायित्तहोममन्ता वर्दिंहोमपूर्णाहुत्यादिमन्ताश्चास्य अन्धस्य 
भ [२१ + न 

परिशिष्टे हो मीयमन्तव्याख्यावसरेऽर व्याख्यास्यन्ते, तत्रैव तेषां व्याख्या द्रष््या ॥ 
|| रव्यु१¶नयर्चमन्त्रस्यास्या || 

॥ अथ वेदारम्भमन्व्याख्या ॥ 

सुमरिधाग्निन्दुवस्यत पुतैवौधयतातियिम् ॥ आसििन्भ्या जुहोतन ॥१॥ 
समिधाभिमित्यस्य देवा ऋषय. प्रजापतिवौ ऋपिगर्धर्वा वा ऋषयः, "देवानां प्रजा- 

पतेरमरेगन्धर्वाणां वार्षमि"ति वेदभाष्यकारोक्तेः ¡ गायत्री छन्दोऽभिेवताऽग्न्यायेयकर्म्मणि 
समिदाधाने विनियोग. । तत्र काल्यायनः “अमावास्यायामगन्यायेयम् इयादिना काडवि- 
रोषादीनि बद्योदनपाकपय्यन्तानि काय्योण्युक्वा पश्चादिदमाह “तं चातुष््रारवं पच्यद्रास्या- 
सेचनं मध्येक्रत्वा सर्पिरासिच्याश्स्थास्िखः समिधो घृताक्ता आदधाति समिधाभिमिति 
्रत्यचम्? इति । अग्न्याघेयमित्यगन्याधानकम्मंणो नामधेयम् › “अआवक्षथ्याधानं दारकारे 
दाया्यकारऽएकषाम्' इत्यत्र सूत्रकारेण तथातवेनामिधानात् । तत्र यद्यपि वेदारम्भप्रसङ्घ 
“अध्यायादीन्प्नूयात् , ऋषिमुखानि बहचानाम् › सूक्तानि साघ्नाम्” इत्यादि पारसकरेण 
मत्रितत्वात्तत्रापि प्रकृतित्वादादौ दरषपौणेमासमन्त्राध्यायादौ पठितस्य “इषेत्वा” इस्येतन्भः 
नतरस्येव प्राथम्यादन्न वेदारम्भे उपादानं युक्तं, परश्च तत्रापि कृताधानस्यैव दशपौणेमास- 
योरधिकारादसेर्िजातिगुरत्वाचच समिधाभिभियस्याभिदेवताकत्वात्तदीयमन्त्रस्यैव वेदारम्भे 
साभ्प्रदायिकानां याज्ञिकानां मतेन सवेपद्धतिषु प्रयोगदरोनादहमपि तथेव यथासम्प्रदायं 
“समिधाम्” इयञुमेव मन्त्रं विस्य तस्याथमिह विघरृणोमि । तत्र “अतिरिक्तमि"ति 
कारिकया दीनपदाध्याहारो बोध्यः। तथादि-दे छतिजः, यूयं समिधा सम्यगिध्यते दीप्यते 
वहियेया कापया सा समित्तया समिधा कत्वा अनि दुवस्यत परिचरत, दुवस्यतेः 
परिचरणाथेत्वात्। तथा घृतैः होष्यमाणेः पू्णीहुतिसंबन्धिभिरतिथिमातिश्यकम्मंणा पूजनीयः 
म्र बोधयत प्रजवाछ्यतेयथः । असिमश्च प्रञ्वङितेऽमनौ हव्या हव्यानि नानाविधानि हवींषि 
आजुहोतन सबेतो भावेन जुहुतेयथेः । हठयेव्यत् “निकब्दो बहुलमिति प्रातिशाख्यपतरेण 
निोपरछान्दसः। यद्वा “शेदछन्दसि बहुखुमि'ति पाणिनीयसुत्रेण वा शेषेपि प्रत्ययलक्षणेनो- 
धादीधे नलोपे च द्वितीयाबहुवचने (हन्याः इति रूपं मवति । जुहोतनेव्यत्र जुहोतेर्छौण्मध्यम- 
पुरुषबहुवचने “तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम.” इति थकारस्य तकारादेशे “तप्रनप्रनथनाश्च 
इति तनबादेशो बोध्यः ।॥ १॥ 

॥ इति वेद्रम्भमच्भ्यास्या ॥ 



मन््राथे चन्द्रोदयः । २८९ 

॥ जथ समाकन्तंनमन््रव्याख्या ॥ 

ये अष्छ्न्तेरप्यः प्रविष्ट गोह्य उपगोद्यो मयुखो मनोहास्वलो विरज- 
स्तनूदुषिरिन्द्रियहा अति तान्छजामि यो रोचनस्तमिह श्रहमि ॥ १॥ 

“धेऽप्स्वन्तरप्नयः प्रविष्टा गोद्योपगोद्यो मयूलो मनोहास्वरो विरुजस्तन् दुषुरिन्द्रिय 
हा तान्विजहामि यो रोचनस्तमिह गरहामि । इत्यपि मन्त्रपाठो दश्यते । कुत्रचित्त अति- 
तान्विजहामीति पाठान्तरम् । 

ये अष्स्वन्तरित्यस्य प्रजापतिच्छेषिगीयत्री छन्द आपो देवता जलादाने * चिनि- 
योगः; “ये अप्वन्तरग्नयः० इति एकस्मादपो गृहीपवे"ति पारस्कयोक्तेः। अथ सन्राथः । 
गोह्य. › उपगोह्यः , मयूख , इत्यादयोऽष्टौ स्वसत्तावन्तो दोषावहत्वेन प्रतीयमाना 
येऽग्नयः अष्स्वन्त. जछ्मध्ये प्रविष्टाः सन्तीति शोप तान् दोषावहान् गोद्यादीन- 
ग्नीनहम् अतिख्जामि विजहामि परित्यजामीव्यथः । किञ्च रोचनः रोचननामा कल्या 
णकार योऽग्निरिह जरे वन्तैत इति शेप, । तमग्निमहं गृह्णामि स्नानाथेमक््मादद् 
इत्यथं. । वहिना सिञ्जतीतिवदिहापि वह्धिना स्नानं विरुध्यत इति चेन्न, "'तस्माद्वा आत्मन 
आकाशः सम्भूतः; आकाशाद्वायुः, वायोरि. अग्नेरापः०'-इत्यादिश्रुतेरपामग्नित उत्पच््य- 
वगमादिदहाग्निभहणन्याजेन जल्ग्रहणष्येवाभिप्रेतत्वावगतेः । स्नानायंऽस्मिञ्ञके वन्तेमानान् 
दोषावहान् गोद्यादोनग्नीन् व्यक्त्वा कल्याणप्रकारकाग्निसहितं जटं उष्गोद कमिति यावत् , 
स्रानाथमहं गृहामीति वाक्याथ ॥ १॥। ~ - 

तेन पामभिषिश्वामि भिय यशसे बद्यगे बह्यवचंसाय ॥ २ ॥ 

तेन मामभिषिच्वामीत्यस्य यज्ञ॒ष. प्रजापतिच्छषियनुष्टादनिर्दिष्टं छन्द आपो देवता 
समावन्तैनस्नानोयाभिषेकं विनियो गः,^तेन माम् ब्रह्मवच्चंसायेत्यात्मानमभि षिच्ति?इति 
पारस्करवचनात् । ““अतिस्क्तिभि"ति कारिकया दीनपद्ान्यध्याह्त्य व्णख्यायतेऽयं मन्न: | 
तत्र “गुरुणानुज्ञातः स्नायादि"?ति वचनादिह गुरं प्रति बरह्मचारी ब्रते । तथाहि-हे गरो 
पू्वेमन्त्रेण यजरमह स्नानाथं गृहीतवानस्मीति वाक्यशेषः । तेन जलेन मां स्वात्मान- 
मियथः, अभिषिञ्चामि । करिमथेमिदसभिषेचनमिति चेत्तत्रोच्यते । श्रिये लष्षम्ये लक्ष्मीरा- 
मायेयथः, तथा यशसे कीर्त्य यशोराभायेत्यर्थः, तथा ब्रह्मणे ब्रह्मज्ञानङाभायेत्यथेः, तथा 
ब्रह्वच्चंघाय ब्रह्मतेजोलामायेत्यथेः । एतदथंमहं सखात्मानमभिपिच्चामि तदिदं ममा- 
भिषेचनं भवाननुमन्यतामिति वाक्यार्थः ॥ २॥ 

येन धियप्रदरृणुतां येनावमरशता सुराम् । 
येनाक्षावभ्यषिश्चतां यद्रा तदश्विना यक्षः ॥ ३॥ 

येन भ्रियमित्यस्य प्रजापतिच्छेषियजुष्टादनिर्दिंटं छन्दो. लिङ्गोक्ता देवता समावत्तेन- 
स्नानीयाभिषेके विनियोगः, “येन धियं यश्च: इत्यादि पारस्करोक्तेः । हे अरिवनो इति 

2३७ 
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रे “सुपां स॒छगि"ति विभक्तेराकारादेरो “अरिविना” इति सम्बोधने प्रममादिवचनम्। 
तद्यथा -दे अरिविना, दे अरिवनौ, हे देववैदयौ, युवां येन जङेन भरियमङ्रणुतां क्ष्म 
कृतवन्तो; छद्म्या अपि कान्तिमत्वं येन जलेन युवां सम्पादितवन्तातिति मावः । तथा 
येन जेन सुराम् अवश्रशतां सुराजनितदोषं मार्जिंतवन्तावित्यथः। तथा येन जेन अक्षौ 
अक्षिणी अभ्यषिच्चताम् अभिपिक्तवन्तो च्यवनस्य महर्षैरिति शेषः । तथा वां युबयोयं. 
जटं यशः यशोहेतुस्वादयशचःस्वरूपं यशःप्रकाशचकमिति यावत्, तत् युष्मदीयं जं मम 
स्नानाथमिहास्विति वाक्यरोपः। तेन जेन स्नाने कृते सति लक्ष्याः कान्तिवन्ममापि 
कान्तिभूयात् ! तथा सुरादोपापमाजेनवन्ममापि सवंदोपापमाजैनं भूयात् । तथा च्यवन 
वन्भमापि सवेदाऽक्षिसेगराहित्यं च भूयात् । तथा युवयोजनरुपम्बन्धेन युष्मयसोवन्भमापि 
यशो भूयादतो युष्मदीयं तदुकृषटं जं प्राथये इत्याशंसावाक्यार्थः । एवमेतमन्त्रामिमन्तरते 
विद्यमानेऽस्मिन् स्नानीयजले आधिनेयं जरं मनसाऽऽसोप्य यः खातकः सख्राति तस्येह छोके 
कीततिमवति, मन्व्ोक्तयावदुत्तफङावापिश्च मवतीतिवाक्या्थ. । “छन्दस्यपि दृश्यतेः 
इति अक्षिशब्दस्यानडादेे द्वितीयाद्विव चने अक्षाविति रूपं भवतीत्यवगन्तन्यम् | ३॥ 

उदुत्तमं व्व॑रण पाशमस्मदवाधमं व्विम॑ध्यमर४ रयाय | 
अ्ावयमादित्यत्रते तवानागसोऽअदित्ये स्याम ॥४॥ 
अयत्र मन्त्रः सानभ्रकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । ऋष्यादिकन्तु पूववदेव 

बोद्धव्यम् । “उदुत्तममिति मेखलाम॒न्सुच्ये”ति पारसयोक्तेरिह मेखलोन्मोचने विनियोग 
इति विशेषः ॥ ४ ॥ 

उद्यन्धराजगरष्णुरिन्रो मरद्धिरस्था्ातयावमिरस्थादशशनिरसि दशषशनिं मा 
कूवाविदन्पा गमय ॥ उन््राजशष्णुरिनद्रो मरद्धिरस्थादिवा यावमिरस्थाच्छ- 
तशनिरसि शतकशनिं मा कुबाविदन्मा गमय ॥ उ्यन्धाजगरष्णुरिन्धो परद्धिर- 
स्थात्सा्थं यावभिरस्थात्सदसक्तनिरसि सदस्शनि मा कु्वाविदन्मा गमय ॥५॥ 

उद्यन्निति मन्त्रस्य प्रजापतिऋेषिः शक्ररीछन्दः सविता देवताऽऽदित्योपस्थाने विनि. 
योगः, “अथादित्यञुपतिष्ठते उदन्धाजभरष्णु=-"इति पारस्करोक्तेः । अथ मन्त्रार्थः । मन्त्र 
ऽस्मिन्य इन्द्रशव्दस्तस्य विरिषटोऽथस्तु शतरद्रिये व्याख्यातः । इह तु इन्द्रशब्दस्य सह्वि्ाथं 
प्रदरयं ५अतिरिक्तमि'"ति कास्किया हीनपदान्यध्याह््य व्यास्यायतेऽयं मन्त्र: । तथाहि- 
इन्दतीति इन्द्रः परमैरवय्ययुक्तः ईदश आदित्यः अदितिर्देवमाता स्यादि"त्यभिधानात् अदितेः 
पुत्रः आदियः स च द्वादशादिव्येषु प्रसिद्धः स उथन् उदयं कुर्वन् सम् प्रातः प्रभाते यावभिः 
मरुद्धिः यावन्तो मरुतस्तेयौवद्धिरिति प्राप्रे वर्णागमो वणेविपर्ययश्चःइत्यादि वचनादिह 
द कारवणेकोपदछान्दखः । यावद्धि मरद्धिरि्यरथः । एकोनपन्नाशत्सङ्कथकैवयुभिः सह प्रत्यूषे 
अस्थात् स्थितोऽभवदित्यथंः । तावतो मरतः, आदित्यं च अहमुपतिषठे इति बाक्यरोषः। 
कीटश आदित्य इत्यपेश्षायायुच्यते। भ्र(जभरष्यु भ्राजं रहम विभर्तीति भाजभृष्णुः रदिममा- 
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नित्यथेः। तमीदशमादित्यम्ुपस्थायेदानी सम्बुद्धिपदोपादानादसीति मध्यम पुरुपयोगाच 
सम्बुद्धया प्रव्यक्षीकृत्ये वादित्यं प्रत्युच्यते । हे विदन् ; सवेज्ञः आदिय, त्वं दशररनिरसि 
“गोभूरलदिरण्यादी निद सनोतीति दशसनि: “षणु दानेइत्यस्मादिन्प्रययः, ततो “धास्वादे 
षः सः” इति पकारस्य सकारे करते पश्चात् “सुपिङड प्रहे" व्यादिवचनेन इह हो व्यत्ययेन 
दन्त्यसकारस्थाने तारच्यशकारश्च छान्दसः । अतो दश्षनिरिति ताङ्व्यशकारविरिष्टोऽयं 
मन्त्रपाठः । छत्रचित्त॒ दशसनिरिति दन्यसकारविशिष्ट एव पाठो दश्यते । मह्यमपि स एव 
रोचते । पकारस्य सकारं कृत्वा पुनरपि हले व्यत्ययेन सकारस्थाने रकार इति चिष्ट- 
कल्पनाया अन्याय्यत्वात् । गोभूरतनहिरण्यादीनां "दशानां दातासीव्यथः। अतस्त्वं मामपि दश 
शनि (सनि) ऊर गोभूरतनदिरण्यादीनां दशानां दातारं कुरु मां बहुधनं छर्विंलयथः । बहुधने 
सति बहृदाचत्वस्य सम्भवः। अतो बहुदादृत्वसन्याजेन बहुधनल्वमेव प्राथ्यंते मयेति भावः । 
कुत इति वचेदित्यपेक्षायां हेदुगमत्वमुपग्रदश्यते । मा माम् आगमय ब्रह्यचय्यौदुत्तीणे मां 
समन्ताद्धावेन जानीहीयथः । अत एव दरक्चनि मां छर इत्युक्तं मया । “ये ये गयर्थास्तेते 
ज्ञानाथोः" इ्ुत्तत्वाद्रच्छतिरिह ज्ञानाथं एव बोद्धव्यः। तस्य भ्वादौ पटितत्वाच्चुसदित्वा- 
भवेऽपि “व्यत्ययो बहुलम्?" इति पाणिन्युक्तेरिह बाहुखकाद्विकरणव्यत्ययेन गच्छते: स्वार्थे 
णिच्प्रत्ययो बोद्धव्यः । “मितां हस्वः” इत्युपधाया हस्वे गमीव्यस्य गिजन्तत्वाद्धातुत्वे 
लोण्मध्यमपुरुषेकवचने शपि राकारपकास्योरोपि गुणेऽयादेरो सिपः स्थाने ह्यादेशचे अतो 
देरिति देरछोपि गमयेति शूपमवगन्तव्यम् । तत्र “अ इत्युपसर्ग; “गमय इत्ति क्रिया- 
पदेन सह सम्बद्ध.यते । स च व्यवहितोपसगेसवन्धो बोद्-य', “छन्द्सि परेऽपिःः “्यव- 
हिताश्चः'इति प।णिनिवचनात् । इदानी समाप्रवह्यचय्यंस्य मम “आश्रमादाश्रमं गच्छेत्"? 
इ्यादिस्परतेगाहस्थ्यस्य सम्भावित्वेन तत्र तत्र गोभूरत्रहिरण्यादिधनस्य प्रयोजनत्वसद्धावान्मां 
समाप्तबरह्यचय्यं ज्ञात्वा गाहस्थ्यसम्पादनाय मां बहुधनं कुरु, मद्यं बहुधनं देदीत्याशंसावा- 
स्याथ: । एवं द्वितीयततीययोर्दिवा यावभि सायं यावभिरिति शतशनिः सहस्रदानिरसी 
स्येतावन्मात्र विशेपः । तत्र दिवासायमिति प्रसिद्धाथमेव । शतसहखरब्दौ बहुत्ववाचिन 
बोध्यो । अन्यत्वे समानमेव ॥ ५॥ 

यन्नाद्याय व्यृहध्वठं सोमो राजाऽयमागमत् | 
समं मुखं प्रमायते यक्साच भगेन च॥६॥ 

अयञ्च मन्त्रः प्रातःकृत्यप्रकरणे व्यास्यातस्तत्रास्य व्यास्या द्रष्टव्या | &॥ 

पराणापानौ मे तप्पेय चक्षम्मं तप्पैय भरो मे तपय ॥ ७॥ 
“प्राणापानौ? इत्यस्य यज्ञुष. प्रजापतिक्छोषियजष्टादनिर्दिषटं छन्दः प्राणापानौ देवते 

चन्दनानुरेषने विनियोगः , “उत्साय पुनः स्नात्वानुरेपनं नासिकयोंखस्य चोपगरह्णीते 
प्राणापानौ ०” इति पारस्करोक्तेः । “अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्यास्या 
यतेऽयं मन्त्र. । तथाहि-हे अनुलेपन ! सुगन्धिद्रव्याधिष्ठाद्देवते, त्वं मे मम प्राणापानौ 
मित्रावरुणदेवताको तप्पय प्रीणय अनेन सुगन्धिद्रव्याचुद्ेपनेनेति शेषः ! तथा मे मम चष्षु 
चक्चुरिन्द्ियं तप्पय प्रीणय । तथा मे मम श्रोत्रं श्रोत्रेन्द्रियं च रप्प॑य प्रीणय, अनेनाचटेपने 
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नेति वाक्यशेषः । अनेनैव मन्त्रेण सुगन्धिद्रन्यायुङेपनं गन्धातुदेषनं ( चन्द्नाुरेपनं ) च 9 ॥् कत्तव्य, तदुभयत्र मन्त्रार्थस्तु तुल्य एब ॥ ७॥ 
् 

पितरः शुन्धध्वम् ॥८॥ , 
पितरः छन्धध्वमियस्य यजुषः प्रजारतिच्छैषिरनिरषठं छद पितरो देवता पाण्यजनै- 

जने विनियोगः, “पितरः शुन्धध्वमिति पाण्योरषनेजनं दक्षिणा निषिच्ये "तिपारस्करोक्ते. | 
हे पितरः, यूयं शुन्धध्वम् “शुन्ध शुद्धो" , (भ्वा० पठ) इत्यस्माह्लोण्मध्यमपुरुषबहुवचने 
“व्यत्ययो” बहुं ^ बहुं छन्दसी"'त्यादि पाणिन्युक्तेः “'सुप्रिड ङ पभ्रहे "ति इहोपप्रहञ्यत्यये नात्मनेपद् “छन्दसयुभययेभति ्वमित्यस्या्धंधातुकत्वेन "णेरनिदी"ति गेढोपि रूपं बोध्यम्| छन्धयत शोधयतेत्यथः, मामिति शेषः | ८॥ 

एुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासः. सववा 
खेन घुभरुतकणाभ्यां भूयासम् ॥ ९॥ 

सुचक्षा" इत्यस्य यज्युषः प्रजापति्छषिरनिदिंटं छन्दः सविता देवता अनुरेपनान्ते जपे विनियोगः ॥ (“अनुद्िप्य जपेत् सुचक्षा०-" इति पारस्करवचनात् । अदं खातकः अक्षीभ्याम् अक्षिभ्यां नेत्राभ्यां सुचक्षाः भूयासं यरु चष्ट इति ख॒चक्षा. शोभनटष्टिभूयास- मित्यथः । तथां मुखेन सुवच्चीः शोभनं वर्चो य्य स सुवः शो भनदीपिभूासमित्यनुपङ्गः । तथा कणीभ्यां ओतरार्भ्या सुश्रत सुष्टु रणोतीति सुश्रुत शोभनश्रावी भूयासमिव्यर्थः । अश्चि- म्यामितिप्ाप्र “इई च द्विवचन इति ईकारः । सुचक्षा इत्यत्र दरोनाथीस्मुपूर्वाचक्षेः ““चक्षेष 
खं रिच्व"ति अतिः! इकारसतूपदेशार्थ, । सित्वास्सा्वधातुकसंज्ञायां : 'चक्षिडः ख्यायि"ति 
स्याजादेशो न मवति । सपूर्वात् श्रणोतेः किप्रयये किपः सचपहारछोपे “'हस्वस्य पिति कृति तुक्"इति तुगागमे अनुबन्धलोपे कृदन्ततवासरतिपरद्कत्वे प्रथमपुरुषेकवचने सुश्रुदिति रूपं वोध्यम् ॥ ९॥ 

` परिधास्ये यशलोधारय दी्थायुत्ाय जरदष्टिरस 
शतं च जीवामि दरद् पुरूची रायस्पोषममि संग्यपिष्ये ॥ १०॥ 
यशसा मा चावापृथिवी यशसेनद्रा बृहस्पती । 
यशो भगश्च पाऽऽबिदयक्षो मा प्रतिपद्यताम् ॥ ११॥ 

इमो च मन्त्रौ विवाहप्रकरणे व्यास्यातो, तत्रानयोन्यस्या द्रष्टव्या ॥ १० ॥ ११॥ 

याऽजारह्मद्निः भ्रद्धायं कामायेन्दिपाय | 
ताऽभहं प्रतिग्रह्णामि यशसा च भगेन च॥ १२ ॥ 

याऽमाहरदिति मन्त्रस्य भरद्राज्ञ ऋषिरनुरुष्ठन्दः सुमनसो देवताः एष्पग्रहणे विनि- 
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योगः, “सुमनसः प्रतिगृह्णाति याऽआहरल्नमदभ्रिः--०” इतिप्रस्करवचनात् । अन्न ययपि 
पारस्करेण सुमनसः प्रतिगरृहणातीरयेषसुक्तं तथापि पुष्पमाल्यग्रहणे तु पुष्पम्रहणं सुतरां भविष्य्- 

त्येव › अतोऽनेन पुष्पमेाल्यमरहणमिति याज्ञिकाः समामनन्ति । अथ मन्त्राथः । श्रद्धाय 
्रद्धाप्राप्त्यर्थं तथा कामायै अभिरुषितमनोरथसिद्धयथे तथा इन्द्रियाय चक्षुरादीन्द्रियः 
पाटवार्थ च याः समनस. पुष्पाणि पुष्पखज इति यावत्, जमदभिच्छेषिः आहरत् आह्टतवान् 
ताः सुमनसः पुष्पाणि अर्थात् ताः पुष्पख्लनोऽदमपि खातकः श्रद्धाये कामाय इन्द्ियाय् च 
जसद्भिव तत्तन्निमित्तं ॒तत्तदर्थसिद्ध.यथं प्रतिगृह्णामि परिधारणाथेमाददे स्वीकरोमीत्यथः । 
अनेन पुष्पमात्यग्रहणेन यश्चसा कीत्य भगेन “टेश्य्यंस्य समग्रस्य वीय्यंस्य यशसः श्रिय. । 

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां मग इतीरणः ॥” ( ऊुत्रचिन्तु “धम्मस्य यशसः श्रियः? इलयपि 
पाठः| ) इति वचनादिह भगशब्दः षड्ि घेश्वस्येवा चकस्तेन मगेन पद्ध धेय ण युक्तो 
भूयासमिति वाक्यशेषः । यद्रा “सुपां सुपो मवन्ती'?ति वचनात् “यशसा मगन"? इत्युभयत्र 
चतुरथ्यैकवचनस्थाने ठृतीयेकवचनमित्यवगन्तव्यं, ततोऽयमथः । यदसा यशसे यञ्रोऽथ 
तथा भगेन भगाय च ताः सुमनसः पुष्पाणि अर्थात् ताः पुष्पखजः प्रतिगृह्णामीर्यनुषङ्गः । 
अनेन पुष्पमाल्यग्रहणेन श्रद्धादिभगान्तं सवेमपि पदाथंजातं ममास्तवित्यारासावाक्या्थैः । 
यद्रा “सुपां सुपो भवन्तीति वचनादेव प्रथमैकवचनस्थाने टृतीयेकव चनं व्यत्ययेनेत्यनुम- 
न्धातव्यम् । ततोऽयमथः । यश्चसा यञ्चः विद्याधनादिभि. प्रस्यातिमेम भूयादित्यथेः,'“विद्या. 
धनाभ्यां रहितस्य पुंल्ो यज्लीवन तन्मरण चदामः'"इ्यक्तेः । तथा भगेन च भगश्च मम 
मूयासुष्पमाल्याधिष्ठादरदेवताप्रसादादितिवाक्यशेप । अस्मिन्पक्षे भगङब्देन स््ीभगो त्रिव- 
क्षितः, बरह्मचय्यस्य समाप्रत्वादिति माव । सोऽपि वि्राहत्वे सति स्वखिया एव न चान्यस्यार, 
समावत्तेनानन्तरं क्षटिति मम विव।होऽपि स्यादिति ध्वन्यते । “भज सेवाया” (भ्वा० उ) 
इत्यस्मात् “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इति घप्रत्ययः । “चजोः दु चिण्यनो.” इति जक्रारस्य 
इत्वेन गकारश्च बोध्यः । भज्यते सेन्यते भोगार्थिमिरिति भगः । अयच मगशगदः पुल्लिङ्गो 
धनवाची “'शिक्षास्तोत्रभ्यो मातिधग्मगो नः इति श्रुते; तथापि “अनेन स्ञीभगोऽपि 
व्याख्यातः''इति यारोक्ते खीभगग्रहणं क्रियते । सोऽपि मन्यते सेव्यते मोगार्थिभि्ँुनयेनि 
भावः। यथा योनिराब्द् उद् कवाचकः स्थानवाचको रूपवाचको गृहवाचकोऽन्तरिश्चवाचक्र- 
स्तथा योनिशब्दः स््युपस्थवाचकोऽपि भवति । तदुक्तं यास्केन 'योनिरन्तरिक्ष महान- 
यवः परिवीतो वायुनाऽयमपीतरो योनिरेतरमादेव परियुतो भवति” तथा “राच्युपसे 
योनिमचिरत् स्थानं खीयोनिरभियुत एनां गमेः इति च । “रेतो मूर्रं विजहाति योनिं ्रनि- 
रादिन्द्रियमि"ति श्रुतेः। नच पूवेन्तु भगकषब्दो धनवाचकव्वेनाभिदित., इह तु ख्या उपस्थे- 
नद्यिवाचक इति तदुभयं विरुभ्यते; इरिचेन्न। यतो हि खरीणां भग एव धनभूतः, यथा रेक्ण- 
शब्दो यद्यपि धनवाचकोऽस्ति तथापि प्रकरणवश्चाद््थसाहचर्य्येण “परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो 
नित्यस्य रायः पतयः स्यामः इतिश्रुतेरपत्यवाचकोऽपि भवति । तद्वदत्रापि भगाच्दो धना 
चकोऽपि सन् इह खीमगवाचकतेन विवक्षित ; अतोऽत्र न पिरुध्यत इति भावः । १२॥ 

यचश्गोऽप्सरसागिन्द्रधकार विपुलं पृथु 
तेन सङ्खथिताः सुमनसऽभावध्नामि यक्षो मयि । १२३॥ 
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यद्यरोऽप्सरसामिति मन्रस्य भरद्वाज ऋषपिय्नुष्टुष्ठन्दो टिङ्गोक्त देवता मात्यावबन्धते 
विनियोगः) “पअथाऽवबध्नीते यदययशचोऽप्सरसाभिः?ति पारस्करवचनात्। अतिरिक्तमि'तिकारि 
कया हीनपदान्यध्याहृस्य व्याख्यायतेऽयं मन्व: । तथादि-इन्द्रः पुरन्दरः अप्सरसासर्वरी 

प्रभृतीनां यत् यराः विपुलं बहखं प्रथु विस्तीणं चकार कृतवान् रूपवत्तयेतिरोषः; । तेन रूप- 

बद्धिरिष्टेन सूत्रस्थानीयेन यश्चसा सङ्खथिताः सम्यक् म्रथिताः सुमनसः पुष्पाणि आबध्नामि 
स्वभ्रीवायामितिशेषः। यक स्वरूपेण सूत्रेण सङ्थितं पुष्पमाल्यमहं स्रातकः परिदधे इति 
भावः। तथा सति मयि यो भूयादिति शेषः । मयीयत्र “सुपां सुपो भवन्तीति वचना 
सषष्छ्येकवचनस्थाने सप्तम्येकवचनं मम यशो भूयादनेन पुष्पमाल्यपरिधारणेनेति भावः| 
यथेवेनद्रभदत्तेः पुष्पमाल्येस्वेशीप्रश्ेतीनामप्सरसा रूपवत्त्वेन रोके प्रख्यातिरमभूत्तथवेतस्पुष्प- 
माल्यपरिधारणेन ममापि खोके प्रस्यातिभवसिव्यारांसावाक्याथः | १३॥ 

युवा सुवासाः परिवीतऽआगात्छऽडश्रेयान्भवति जायमानः । 
तं धीससः कवयङऽडन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ।॥१४॥। 

युवा सुवासा इति मन्त्रस्यास्य प्रजापतिक्रषिश्चतुथं व्यूहेन पादपूरणलत्वाद् यूना तिष्ट 
"छन्दो बरृहस्पदिर्देदतोष्णीषेण सिरोवेष्टने विनियोग, “इष्णीषेण शिरो वेष्टयते युवा सुवासा 
इति” इति पारस्करोक्तेः । मन्त्रार्थोऽयं यथा- यः युवा सुवासाः शोभनं वासो वं यस्य स 
सुवासाः शोभनवद्खधारी भूत्वा परिवीतः परिवेष्टितः सन् आगात् उष्णीषेणेतिशेषः । उष्णी 
षेण शिरो वेष्टयित्वा आगतवानित्यथः । अत एव स युवा श्रेयान् मवति श्रेष्ठो भवतीत्यथः। 
तथा से युवा जायमानः जातनामकः नाम्ना प्रस्यातश्चेतियावत् , भवतीत्यतुषङ्ञः । तं युवानं 
कवयः क्रान्तदर्दिनः अतीतानागतवत्तेमानसवेंपदाथप्रव्यक्षक्रतः कीत्तिवक्तार इतियावत् , 
तथा खाध्यः सुर आहिता सवपदाथषु स्थापिता धीयस्ते स्वाध्यः स्वाधियः; यदा सुषु आहिता 
धीयषां ते सवाध्यः स्वाधिय इति यावत्; ( स्वाधिय इति प्राप्न “बहूरं छन्दसीति पाणि 
नयुक्तर्न्दसि सवे विधीनां वेकल्पिकत्वादिह «न मसुधियोःरिति यणः प्रतिषेधो न भवति । 
तेन “एरनेकाचोऽसंयोगपृवेस्येःति यणि प्रथमाबहुवचने रवाध्य इति रूपं भवतीति बोद्ध- 
व्यम् ) आत्मनि निहितशोभनबुद्धय इतिभावः, तथा मनसा हदयेन देवयन्तः स्तुवन्तः, 
एवम्भूता धीयस्रः धीरा एव धीरासः ( ५अज्सेरसुगि"त्यसुगागमः । ) धीराः पण्डिता 
उन्नयन्ति उत्कषेयन्ति शोभनोऽयं युवेव्येवं बणयन्ति सुवखसात्तं प्ररांसन्तीयथः । “विद्यया 
वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च । वकारैः पच्चमियुक्तो नरः प्राप्रोति गौरवम् || इति 
शिष्टानां वच.स्मरणात्स युवा यथा सुवश्लपरिधानेनोष्णीषपरिवेष्टनेन चातिरूपवान्भवति 
तथाहमपि स्लातकस्ताहग्बख्ोष्णीपादिना अतीव रूपवान् भवेयमिलयभिप्रायेणानेन मन्त्रेण 
स्वीयं शिर उष्णीषेण परिवेष्टयामीतिवाक्याथः । उष्णीषपरिवेष्टनेन सद्ररूपत्वमप्यायाति 
“नम उष्णीषिणे गिरिचराय ( ञ्चु य० वे० वा० मा० सं० १६, २२; ) इति श्रुतेः। अत 

। उष्णीषेण शिरो वेष्टयतीति भावः ॥ १४॥ 

अकङकरणमतिः भूयोऽटङरणं भूयात् ॥ १५ ॥ 
अङ्ङ्करणमसरीयस्य यज्चुषः प्रजापति्छेषिर निर्दिष्टं छन्दो लिङ्गोक्ता देवता कणेवेष्टका- 
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छङ्करणपरिधारणे विनियोगः, “अलङ्करणमसि भूयोऽ््करणं मूथादिति कणेवेषटको""इति पार 
स्करवचनात्। मन्रारथस्सेवं, तथाहि-हे कणेवेष्टकः छुण्डरः त्वम् अलङ्करणमसि अरं क्रियतेऽने- 
नेयकङ्करणं भूषणमसि त्वं शोमाप्रसाधनं मवसीत्यथः । अतो मूय. उत्तरोत्तरमपि अलङ्करणं 
( ममेतिशेषः ) मम कणभूपणं मूयात् खं भूया इत्यथं । मूयादित्यत्र “तिरा तिडो भवन्ती""ति 
वचनाद्धवतेराशीर्छिंडि मध्यमैकव चनस्थाने तस्थमैकव चनम् । अलङ्करणमसीति तव 
सुतरां स्वभाव एव । अतव पुनरपि मम कर्णेञ्ञोभाथंसलङ्करणं मवे्याशचं सावाक्या्थेः | १५॥ 

ह्स्यासि कनीनकथक्षुदांऽअसि चक्षमे देहि ॥ १६ ॥ 
ृ्रस्यासीत्यस्य प्रजापतिछषिर्गायव्रीच्छन्दो शिङ्गोक्त देवता नेतरद्मयेऽञ्जनशृरणे 

विनियोग ; शधृत्रस्येव्यङ्केऽक्षिणी?ति पारस्कर्व चनात् । मन्त्राथेचचेव, तथाहि-हे अञ्जन, तं 
तरस्य वरत्रनाञ्नः राक्तिशाङिनोऽघुरस्य कनीनकोऽसि नेत्रमध्यगतकृष्णमण्डछषपोऽसि कनी- 
निका अक्षितारका तदूपत्वास्त्वं चश्च असि चश्चुरिन्द्रियपाटवस्य दाता भवसीत्यथेः । 
तस्मान्मह्यमपि त्वं चक्षुर्हि चक्षुरिन्द्रियगतं तेजो देहि मम कदाचिदपि नेत्रवेकल्यं मा- 
स्ितिभाव. । यस्मात्कारणाद्त्रस्याक्षितारकेतिनामकमयन्तमञ्जनं खमसि; अतोऽन्येषां स्वं 
चक्षुदा असि चक्षुषो दाता भवसीत्यथेः । अतोऽञ्जनेन मम वच्च प्रकारो भवत्वित्यार- 
सावाक्याथः। वत्रस्याक्षिसमुल्थमञ्ञनमितिमाध्यन्दिनश्रत्या तैत्तिरीयश्रुया चाभिहितं, तद्यथा- 
“यत्र वा इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यद्क्ष्यासीदि",ति माध्यन्दिनीयश्रुतिः । “इन्द्रो वृत्रमहन् तस्य 
कनीनिका परापतत्तदेवाञ्जनमभवत्इति तेत्तिरीयश्रुतिश्च ।। १६ ॥। 

1) 

रोचिष्णुरसि ।} १७॥ 

रो चिष्णुरसीयस्य यज्चुषः सूयंऋषिरनिर्दि्ं छन्द आदरो देवता आदश सुखनिरी- 
रक क्र € ॥ 

कषणे विनियोगः, “रोचिष्णुरसीत्यात्मान मादे प्रे्षतेइति पारसकरोक्तेः । हे दपेण, स्वं 
रो विष्णुरसि प्रकारानशीखोऽसि, अतो मामपि स्वं प्रकारायेतिवास््यशेषः ।। १७ ॥ 

बुदस्पतेदछदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धहि तेजसो यशसो मामन्तपहि ५१५॥ 

बरहस्पतेरित्यस्य गोतम ऋषिगीयत्रीच्छन्दो लिङ्गोक्ता देवता छत्नप्रहणे विनियोगः, 
("छत्र प्रतिगरहणाति ब्रहस्पतेशछदिरसी"ति पारस्करवचनात्। दे छत्र, सं बृहस्पतेदंवगुरोः 
सुराचाय्यंस्य सम्बन्धि छदिरसि अपवारणं भवसि । अतौ मां पाप्मनः पापात् अन्तधंहि 
आव्रतं कह यथा कदाचिदपि मम पापसम्बन्धो न भवेत्तथा कुर्वियथंः । न केवरं पापादेव 
किन्तु तेजसः आदित्यतापादिहूपादपि मामन्तरपेदीत्यनुषङ्गः । किमथमित्यपेक्षायामुच्यते 
यशस इति, यक्ञखः ८ अत्र चतुभ्ययें षष्ठी ““चतुथ्येथं बहूं छन्दसीति पाणिन्युक्तेः ) 
यर॒से यशोऽथंमिच्यथंः । अथात् हे छत्र; यतस्त्वं ब्रहस्पतेरपि पापसन्तापादिवारकोऽसि, 
अतस्तेभ्योऽपिधाय मामपि यश्चस्ििनं छर्वित्यारां सावाश्याथे. ॥१८॥ 

प्रतिषे स्थो विश्वतो मा पतिम् । । १९॥ 



२९६ मन्नार्थचन्द्रोदयः। 

प्रतिषे स्थ इत्यस्य यजुषः प्रजापतिक्छौषिरनिर्दिषटं छन्दो धर्म्मो देवता उपानद्रहणे तिनि. 
योगः, «^ ्रतिषठे स्थो विश्वतो मा पातमिध्युपानहौ प्रतिमुच्चने?इति पारस्कर चनात् । ्रतिपू्जो 
मुञ्चति. परिधाने वर्तते । प्रतिमुच्वते परिधत्ते इति सूत्राथः । मन्राधरसवित्थम् । तथाहि-हे 
उ गनौ, युवां प्रतिष्ठे स्थः उपक्रान्तगतिक्ियाया अस्याग' प्रतिष्ठा, तन्निमित्तत्वात् युवामेव 
प्रतिष्ठे मवथः । अतश्च विश्वतः सवेत. सवेस्म द्रतिवियोधिनः कण्टकादेः सकाशान्मा मां 
पातं रक्षतमिव्यर्थः । यतो यूयं प्रतिष्ठानिमित्ते भवथः; अतस्त्वस्रसादान्मम क्घत्रापि गतिप्रति- 
बन्धो मा भवस्ियाशं ्ावाक्याथे' । काष्टपादुकाग्रहणेऽप्ययमेव मन्त्रो बोध्यः । हे काष्ठ 
पाटे, युवां प्रतिष्ठे स्थ इयादि पूवेवदिहाप्यनुसन्धेयम्। स्पष्टमन्यत् ॥१९॥ 

विश्वाभ्यो मा नाष्ाभ्यस्परिपाहि स्वेतः ॥ २० ॥ 

विश्वाभ्य इयध्य यजुषो याज्ञवल्क्य ऋषिरनिर्दिष्ठं छन्दो दण्डो देवता दण्डग्रहणे 
विनियोग. “विश्वाभ्यो ° सवेत इति वैणव दण्डमादत्ते इति पारस्करवचनात्। अथ मन्त्रार्थं । 

हे वेणबदण्ड, त्वं" नाष्टाभ्यः नारयन्तीति नाष्टास्ताम्य. नाष्टराभ्य. नाङरकारिणीमभ्यः विश्वाभ्यः 
सर्वाभ्यः राक्षससप्पंशङ्गविरिष्टपद्चजातिभ्य. सकाश्चान्मा मां सवेत. परिपाहि ( सर्वेत 
इत्यत्र सप्ठम्यथं तसिल् । ) सवौ दिक्षु सवेतो भावेन र्ैत्यथे. । व्वस्रसादान्नष्टादे. सका- 
शान्मम कदाचिदपि भयं मास्त्विव्यारासावाश्याथ. ॥२०॥ 

॥ इति समावत्तेनमन्नञ्य ट्या ॥ 

इति श्रीदामोदरशम्मङृते मच्राथचन्द्रोदयनान्नि वेदमच्रभाष्ये चतुरशोऽ्यं 

संस्कारपरिच्छेद समाप्त. ॥ १४ ॥ 



मर्ख्राथंचन्द्रोदयः । २९.७ 

अथ पञ्चदद्पार्च्छेदः। 

॥ तत्रादो दृवांक्षतप्रदानमन्त्रः ॥ 

ॐ आ ब्रहमन्ब्ाह्मणो ब्रह्य्रचेसी जांयतायारष्टे रजन्य--शरऽहषव्योऽति- 
व्याधी महारथो जायतां दोग्धींपरनुबोहानड नाशु सिं पुरन्धिर्योषां जिष्णू 
रथेषु सभेयो युवास्य यजमानस्य ब्रीरो जायतां निकामे निकामे नई पजेन्यो 
षेत् फर्वस्मो नऽभषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न --कल्पताम् ॥ १ ॥ 

॥ अथ मन्रव्याख्या ॥ 

आनब्रह्म्निव्यस्य परमेश्ठी प्रजापतिऋषिरुचछतिच्छन्दो छिङ्ोक्ता देवता इह दूर्वाक्षत 
दाने ( दवोक्षुताभिधाना्चिषः प्रदाने) विनियोगः, आश्चीरि्धात्। “अतिरिक्तमिःति कारि 
कया हीनपद्ान्यध्याह्यत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । बरह्मणः सष्टिकवृखान्तं प्रति बाह्मण रच्यते । 
तद्यथा-हे ब्रह्मन्; अस्य यजमानस्य यजनशीरस्य राज्ञ.) अन्यत्र तु यजमानस्य आशीर्वादा- 
हस्य देवदत्तादेरिति यावत् राष्ट राज्ञः पक्षे तु राञ्ये अन्यत्र तु राष्ट अधिकारप्रदेदो इयि 
यावत् ब्रह्मवच्च॑सी यज्ञाध्ययनसीखो बाद्यणः आजायतायुसखदयतामिदयथंः,) नोऽस्माकमासी 
पदानकतृणां ब्राह्मणानामाश्चीवचसेतिशेष. । तथा राजन्यः क्षत्रियश्चैवम्भूत आजायतामित्य 
वुषङ्गः । किम्भूतो राजन्य इत्यपेक्षायामुच्यते । युर: पराक्रमीत्यथः। “शूर विक्रान्तौ शूरय- 
तीति श्रः तथा इषव्यः इषुभिर्विध्यतीति इषव्य. बाणयोद्धत्यथः । यद्वा इषौ कुशः इषन्य 
बाणप्क्षेपनिपुण इत्यथः। तथा अतिव्याधी अस्यन्तं विध्यतीति अतिव्याधी अस्यन्तं शात्ुभेद- 
नक्षीर इलयथः । तथा महारथः एकः सहं जयतीति स महारथः एवं मूतो याजन्योऽस्य 
राष्टविषये इत्पद्यतामिति भावः। तथा दोग्ध्री दुश्वप्रपूरयित्री धेनुः सक्रतरसूता पयस्विनी 
गोरित्यथः। सा आजायतामिव्यनुषङ्गः । तथा बोढा वहनश्ीछः अनड़ान् अनः शकटं 
वहतीति अनड्ान् व्रषभः आजायतामित्यनुषङ्कः। तथा आष्कुः रीघ्रगामी सपनि: अश्च 
आजायतामिव्यतुषङ्कः। तथा योषा खी पुरन्धिः पुरं शरीरं सवगुणसस्पन्नं दधातीति पुरन्धि 
सुन्दरो सी आजायतामित्यनुषङ्गः । तथा रथेष्ठाः स्थे तिष्ठतीति रथेष्ठाः ( अत्र किप् सप्तम्या 
अलुक् च बोध्यः । ) रथे स्थितो युयुल्ुनंरो जिष्णुः जयनश्चीरः कथिद्रीरपुरुषश्चाजायता 
मित्यनुषङ्गः । आजायतामियत्र सवत्र आ इत्युपसगेस्य ठ्यवहितेन क्रियापदेन सह् सम्बन्ध 
“छन्दसि परेऽपि “व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात् । युवास्येयत्र युवा आ अस्येति 
पदच्छेदः । अस्य यजमानस्य यजनसीरस्य राज्ञः अन्यत्र तु आीवौदाहंस्य देवदत्तादे 
रिति यावत् युवा समथः समेयः सभायां योग्यः वीरः पुत्रः" आजायतामुखयतामित्यथः । 
वीरशब्दः पुत्रवाच्री “वीरो वैपुत्रः"" इति श्रुतेः । सभेय इत्यत्र “ददछन्दसि?” इति सभा. 

दन 



२९८ मन्रा्थंचन्द्रौदयः । 

राब्द द्स्वम्यन्ताव्वाधुरित्यथं दश्र्यये तस्य ^ अयनेयीनीयिग्र ” इत्यादिना पएयादैस 
““यस्येतिचे"त्याकाररपे प्रथमकृ भरचने सेध इति पदं क्षिध्यति । किच्च नोऽस्माकमाशीरव. 
चसा अध्य राष्ट राज्ये अधिकारपरदेशे वा निकामे निकामे अभ्यीसो वीप्साथेः; नितरां 
कामनायां सत्यां पजेन्यो व्षाधिष्ठाता देवोऽभिवषेतु । यदा यदा धृष्टः प्रयोजनं स्यात्तदा तदा 
मेघो वृष्टि करोखित्यथेः । तथा ओषधयः यवादः फएरबत्यः फडयुक्ताः सत्यः पच्यन्तां खयपरेव 
पक्ता भवन्त्यथ; । तथा अस्य योगक्षेम. कल्पतां योगेन युक्तः क्षेमो योगक्षेमः स च कपो 
भवतु । अछृब्धछाभो योगः, छन्धपरिपाछ्नं क्षेमः; तदुभयमश्य सम्पयतां नोऽस्माकं बाद्य- 
णानामाशीवेचनेनेति ोषः। अमुमथं स्मरन्तो दुर्वाक्षतप्रदानं रय्यश्द्राद्यणःस्तहिं मन्त्रोक्त- 
यावद्ुततसमस्तफलावाश्रिश्वास्य मविष्यतीर्यत्न न कथित्सन्देहः ।१॥ 

॥ इति दुरवा्ततभ्रदानमन्नभ्ाख्या ॥ 

|| अजथ रसक्षिकाबन्धनमन्ः ॥ 

ॐ यदाबध्नन्दाक्तायणा हिरण्ये, शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
न्पृऽभवध्नामि शतरांरदायायुप्माज्ञरद॑षटियंथासंम् ॥ १ ॥ 

~ .यदावभ्नन्निरयस्य दक्ष छषिखिष्टुप्ठन्द आशास्यमानारीर्देवता रक्षिकाघन्धने विनि 
योगः, भ्यो बिभर्सिं दाक्षायणप्" “यदा बध्नन्" इत्युभयत्र तदिङ्गात् । दक्षस्यापत्यानि 
दाक्षायणाः ( नडादित्वात् एक् तस्य “आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना आयादेशश्च बोध्यः) 
दाक्षायणाः दक्षवंशोतपन्नाः ईदा ब्राह्मणाः यत् हिरण्यं शतानीकाय रान्ते आबध्नन् आस 
मन्तात् बबन्धुः दातं बहूनि अनीकानि सैन्यानि यस्य सः इतानीकः ( त्रेतायुगे मिथिलायां 
जनकस्य राज्ञो भराताऽऽसीदिति श्रतिस्परतिपुराणतो ज्ञायते । ) तस्मै रतानीकाय राज्ञे 
दक्षव्रंराजा ब्राह्मणा यत् हिरण्यमाबद्धवन्त इति भावः । कीटसाः दाक्षायणा इ्यपेक्षाया- 
मुच्यते । सुमनस्यमानाः मनसि शोभनं ध्यायन्तः, शोभनं मनः कुवते सुमनस्यन्ते, सुम- 
नस्यन्ते इति सुमनस्यमानाः श्ुद्धान्तःकरणाः ब्रह्मविचारपरायणा इत्यथः । शुद्धे मनसि 
बह्मविचरस्य प्रवत्तमानत्वात् “तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु "इत्यादि श्रुतेः । द्विजातीनामाहा- 
रद्ध प्रकृत्य “च्ाहारशुद्धौ सत्छञ्यद्धिः सत्त्वशुद्धौ धरुवा स्मरतिः स्पृतिराभे सवपरन्थीनां विप्र 
मोक्षः" ( छा० ७।२६ ) इति श्रुत्यन्तराच्च ! मनः शुद्धि प्रहृत्य “मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं क्तं निर्विषयं स्मृतम् ॥ अतो निर्धिषयस्याम्य मनसो 
मुक्तिरिष्यते । तस्मान्निविषयं नित्यं मनः काय्यं सुमुक्चुणा ॥” ( त्र वि० उ० ) इत्याथर्वणि- 
कश्ुतेञ्च । तत् हिरण्यं मे मयि आबध्नामि । मे इत्यत्र सप्तम्यर्थे षष्ठी “सुपां सुपो भवन्तीति 
वचनात् । तत् हिरण्यं सखस्मन्नाव्रध्नामीद्युक्तं भवतीति । अत्र यद्यपि हिरण्यबन्धनं नेदङ्किन्तु 
रक्षिकाबन्धनमथाद्रक्षाथमे तसपूस्रबन्धनं तथापि धयो रिमर्तिं दाक्षुायणदे. हिरण्यठे. स 
देवेषु छते दीषमायु" स मुष्यषु कृते दीर्घमायुः ।” इतिश्ुतसतद्धिरण्यस्य दीर्वायु्टूनिमि- 
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ततत्वावगतेस्तदीवौयुष्रनिमित्तदव मिहास्मिन्सूत्र आरोप्यते । तेन हेवुना रक्षासूत्रे हिरण्य 
त्वोपचारमभिप्रेय तन् हिरण्यमाबध्नामीत्युक्तं भवति। तस्मादिह छप्नोपमानमित्यूह्यम् । यथा 
दश्चवंरोत्पन्ना व्राह्मणः इतानीकाय राज्ञे हिरण्यमावध्तन् तथाहमपि स्वस्मिन् आबध्नामि 
इदं रक्षापूत्रमिति रषः “अतिरिक्तं पद त्याऽयं हीनं बाक्ये निवेरायेदिःःति वचनात्। किमथ- 
मावध्नामीव्यपेक्षायामुच्यते । खतशारदाय शरद. शतं जीवनायेत्यथः } किच्च यथा येन 
प्रकारेण अस्य रक्षासूत्रस्य बन्धनेन अहमप्यायुष्मान् दीघेजीवी जरदष्िश्च आसं भूयासं 
तथा इदं रक्षासूत्रसाब्नामीयथं" । जरदष्टिः जरामश्चते व्याप्नोतीति जरदष्टिः। यद्रा जरन्ती 
जयां प्राप्रा अष्टिः शरीरं यस्यस जरदष्टिः प्राप्रवाद्धन्यशरीर इत्यथः । अनेन रश्चासूत्रबन्ध- 
नेन शरीरस्वास्थ्यपूवेकं चिरकारपय्यन्तं मम जीवनं सखेनास्तामिव्याशंसावाक्याथः । 
आसमिति अस्तेरास्चीरिडिथं खड “छन्दसि टडडिटः' इति पाणिन्युक्तेः । यद्वा आङ्पूवीद- 
स्तेछिड्थें ङेट् , तस्योत्तमपुरुपेकव चने “ङेटोऽडारौ? इत्यडागसे ““इतश्चरोपः परस्मेपदेषु" 
इति मिप इकारखोपे ““स्िब्बहुरं ठेटि' इति बाहृककास्सिपोऽभावे आसमिति रूपं बोध्यम् । 
मन्त्रेऽस्मिन् "मेः इत्यसमच्छब्दोपादानात् आबध्नामि, आसम्, इद्युभयत्रोत्तमपुरुषयोगाचच 

द्यप्याशंसा मन्त्रेणानेन रक्षापूत्रचन्धनकवृपुरुषगतेव प्रतीयते, तथापि रक्षासूत्रबन्धन 
कठपुरषस्य दक्षिणाभिग्रहणसम्बन्धवशाद्यजमानगतैव बोद्धव्या “यां वैकाञ्च यज्ञऽत्विजऽ- 
आशिषमारासते यजमानस्यैव सा ( र० १।३।९१।३६ ) इतिश्रुतेः । तस्मात्पसार्थेऽपि 
रत्ताबन्धते वैदिकेयेथास्थितव एव पठनीयोऽयं मन्त्र । अस्मिन्नपि पक्षे यथोक्तेव व्याख्या- 
वगन्तव्या । 'तन्मः इति (तत्त इति यथासमिदयत्र यथासीरित्येवं वा विपरिणम्य मन्त्र. 
पटनीय इत्येके समामनन्ति । तस्मिन्पक्षे व्याख्यापि तथेबोद्या ।। १॥ 

॥ इति रक्षिकाबन्धनमन्त्रव्याख्या ॥ 

॥ अथ जयन्तीषरदानमन्ः ॥ 

ॐ जवो यस्त व्वाजिननिहितो गुहा यः येने परीत्तोऽअचरस्च् व्वाते | 
तेन॑ नो व्वाजिन्वख॑वान्वदेन व्वाजजिच्च् भव् समने च पारयिष्णु ॥ १॥ 

जवो य इत्यस्य परमेश्ठीप्रजापतिच्ेषिजगतीछन्दो लिङ्ञोक्ता देवता जयन्तीप्रदाने 
विनियोगः । जयन्त्या; यवमयत्वात् यवस्य च ध्या ओषधीः पूवीं जाता देवेभ्यश्ियुगं 
पुरा । मनैलुबध्रणा महर शतं धामानि सप्र च 1” इति श्रतेग्रोम्योषधीसावगतेप्रोम्योषध्य- 
न्त्ग॑तस्य यवस्य ध्या- फलिनीयाऽअफखाऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्तानो 
मुञ्चन्त्वठंहसः ।! इति श्रतेर॑हःप्रथक्रणत्वप्रतीतेः योति प्रथक् करोति अंहः पापं 
रषं दौभोग्यच्ेति यवः, यौतेरशं आ दित्वादचूप्रस्यये गुणेऽबादेशे यव इति रूपसिद्धेश्च सच्वा- 
तादृशस्य यवस्योषधीव्वेन “सोमऽओषधीनामधिपतिः समावत्वस्मिन्” इत्याद्याथकबंणिक- 
श्रते. सोमाधीनत्वप्रतिपादनात सोमस्य च “स एव विष्णुः स प्राणः स एवाभरिःस 
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चन्द्रमाः” तथा (तद्वायुस्तदुचन्द्रमा.” इत्यादिश्रुतेः “यच्चन्द्रमसि यच्चाभरौ तत्तेजो बिद्धि 
मामकम्" इति भगवद्वाक्याच्च ब्रह्मरूपत्वप्रतिपादनात् ब्रह्मणश्च “यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” तथा “अन्नं वै ब्रह्य अन्नमेवोपासीतः तथा “वहं वै ब्रह्य बरमुपास्ेति" 
तथा “अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवाऽआघ्रुवन्०” इत्याद्वशरुतेजंवीयस्भ्रतिपादनात् 
जवतेगंत्यथंसाद्ो आदित्वादन्परत्यये जवति गच्छतीति जवः, तस्य जवस्य गव्यर्थत्वात् 
वाजपय्यायत्वेन वाजस्य च अन्नपर्य्यायत्वाद्ररपर््ययत्वास्च वाजो वेगोऽन्नं बलं वा जस्या. 
स्तीति वाजी तद्वाजिजयशब्दद्ययविशिष्टत्वादन्नवरुरूपत्रहप्राधिराथकत्वाचास्य मन्त्रस्य 
अनादिसृष्टिकारतः साश्प्रदायिकानां गुरुपरस्परातो जयन्तीप्रदाने प्रयोगदर्श॑नादधुनापि 
जयन्तीप्रदाने प्रयोगो द्यते । 

" अथ मन्त्राथः। बाज इति अन्ननामेति निषण्ठुः। तथा हि-बाजः “वज गतौ (बा 
१० ) (अकन्तरि च कारके संज्ञायाम्"'इति घञ् । “अजित्रञ्योश्च” इति चकारस्यानुक्त- 
समुच्चयाथंतरादिह कुत्ामावश्च बोध्यः । “अत उपधायाः” इल्युपधावृद्धौ वाज इति पदं 
सिद्धयति । तदुक्तं न्यासकारेण “चकारस्यादुक्तसमुच्चयाथत्वाद्रनेरपि कुसम्रतिषेध. सिद्धो 
भवति तेन वाजः इति | निगम्यते अभिगम्यते हि तत्सर्वे । गच्छस्यनेनादन्तेन सुखानि, भुक्ते 
तिं वा गच्छत्यनेन शुद्धेन सच््वश्ुद्धि भोक्ता । यदाहुः “आहारजचुदधौ सच्वश्चद्धिःइति । यद्रा 
गत्यथां धातवो बुद्धाः बजति जानात्यनेन भुक्तेन धम्मेमिति वाजः । एवं वाजशब्देन 
अन्नमभिधीयते। तदन्नश्च ब्ह्यत्वेनाभिरक्ष्यते । ““यदेतन्मण्डरं तपति तदन्नमथ यऽएपऽएतस्मि- 
न्मण्डठे पुरुषः सोऽत्ता"इत्यादि श्रुतेः । तथा “सवं खल्विदं बह्येति प्रक (अन्नं वै ब्रह्म 
तस्माद्धूतानि जायन्ते तस्मास्राणाश्चाधि तिष्ठन्ति तस्मादन्नमेव ब्रह्यत्युपासीतःइति भ्रुयन्तराञ्चः 
(“न्नं ब्रह्मा रसो विष्णुरित्यादिस्पतेश्च “तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्नालाणो 
मनः सस्यं रोका; कमसु चामृतम् ॥ यः सवज्ञः सवैवि्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्भ- 
हयनामरूपमन्नश्च जायते” इट्याथवेणिकाश्च समामनन्ति । तदुक्तछ्च मुण्डकोपनिषदि- 
(तपसा चीयते यः सवंज्ञः० खं० ८।९। एवश्चायमर्थः । वाजोऽन्नमस्यास्तीति बाजी 
(“अत इनिठनो इति इन्प्रत्यये प्रथमेकवचने रूपम् । वाजी अन्नवान् अर्थाचन्द्रः “अथ य 
इमे माम इष्टापृत्तं दत्तमित्युपासते” इत्यादि प्रकृत्य ““पिवृखोकादाकाशमाकाशाच्न्द्रमसमेष 
सोमो राजा तदेवानामन्नं तन्देवा भक्षयन्ति । तस्मिन्यावस्छम्पातमुषित्वा० मेधो भूत्वा 
भवषेति त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिकमाषा इति जायन्ते” ( छा० ५।६ ) इत्यादि. 
भरुतेः कम्मद्वारा बरह्मरूपस्यान्नस्य चन्द्रमसि स्थितत्वावगतेः । यद्रा बाज इति बलनामेति 
निघण्टुः । बजति गच्छत्यनेन शरन्परति जिगीषुरिति वाजः गम्यतेऽधिगम्यते व्यायामादिना 
यत्तेन “वाजो बलम्ः वाजयते; पररणाथीदिति माधवः, वाजयति अनेन शाघरन् प्रेरयति बिद्राव- 
यतीति वाजो चलम् । तेन ् रह्येवोपरक्ष्यते “बं वाव विज्ञानाद्भयोऽपि ह शतं विज्ञानवता- 
मेको बलवानाकम्पयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवय्यु्ति्टन्परिचरिता भवति परिचरः 
चुपसत्ता भवतीयुपसीदन्द्रषटा भवति शरोता भवति मन्ता भवति बोद्धा मवति कत्त भवति 
विज्ञाता भवति बेन वै परथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बेन चौर्बरेन पर्व॑ता बङेन देवम- 
दुष्या बरेन पशवश्च बयारुसि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकिटपतङ्गपिपीटिकं बरन 
ोकसर्ति्ठति बल्मुपासवेति ¡ १। स यो बलं ्रहमत्युपाएते यावद्रङ्प्य गतं तत्रास 
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यथाकामचारो भवति ॥ २॥ ( छा० ७।८। ) इति श्रुतेः । एवच्ायमथेः । वाजो बर्म 
स्यास्तीति वाजी बख्वान् अर्थाचन्द्रः स एव दहि राहृणा मरस्तोऽपि तदुदरे तदीयात्मना सह 
युद्धं क्रत्वा स्वस्य बलवत्वकारणेनैव तं पराजित्य तदुदरान्निःखतो भूत्वा दिवि दृइयते 
दोतते च । वाजो बुं बेगोऽथाद्रह्म तच्च चन्द्रगतमिति तु विनियोगविचासावस्षरे 
श्रतिस्रतिप्रमाणघ्रदशेनपुरस्सरमेव मयाभिहितम् । तस्य चन्द्रमसः ओपध्याधिपद्यमभिभ्रस्य 
चन्द्रमसम्भत्युच्यते। हे वाजिन् ; अन्नवन्, अन्नाख्यन्रह्यरूप, चन्द्र, यद्वा है वाजिन् ; 
वख्वन्, बटाख्यत्रह्यरूपः चन्द्र, यद्वा हे वाजिन्; वेगवन्, जवीयस्वव्रहतेजोमय; चन्द्रः 
यस्ते तव जवः वेगः श्रुतिप्रतिपा्यः गुहा ( शुष्य सुगिति गृह्याशब्दात् डट् ) गुहायां 
हृदयप्रदेशे निहितः स्थ पितोऽस्तीतिरोषः । “अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्न 
हितो गुहायाम् ।'इति करश्रतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्ययो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्" 
इति तेत्तिरीयश्रुतेश्च । तथा हे वाजिन्, रयेने “सा यद्रायत्री श्येनो भत्वा दिवः सोममाहरत्?? 
इति श्रतेगषैयत्रीरूपे रयेनास्ये पक्षिणि च यस्ते तव जवः परीन्तः त्वयेव परिदत्तः सन् अच- 
रत् चरति प्रवत्तेते इयथः । अचर दियत्र चरतेरंडथं खड "“छन्द्सिदुङ्ङटिटःः'इति पाणि 
निवचमात्। परिपूबादधातर्निष्ठायां अच उपसगौत्त."'इति तादेले “द स्तिइति दादेशे तकारे 
परे इगन्तोपसगस्य दीघं परीत्त इति पदं सिद्धयति । किच्च हे वाजिन्, पूर्वोक्तगुणविशिष्टः 

द्रः तेन त्रिविधेन वलेन वेगलक्षेण बछास्यत्रह्यतेजस। बलवान् वेगवान् बलाख्यनरह्यतेजो- 
विशिष्टः सन् नोऽस्माकं करते वाजजित् वाजोऽन्नम् अदनीयद्रव्यरूपं बह्म वा तम्य जेता 
भव, अस्मभ्यम् अदनीयद्रव्यं ब्रह्यज्ञानच्न देहीत्यथं । यद्रा वाजो वटं तस्य ज्ञेता भव, 
अस्मभ्यं शारीरिकबलमाध्यासमिकबर्् देहीत्यथः। यदा बाजो वेगः बह्याख्यं तेजः तस्य 
जेता भवः, कामादिराघ्रुभिराह्यतस्यास्य अस्मदीयब्रह्यज्ञानस्य जेता भवत्यथ. । प्राक्चतस्य 
प्रसिद्धस्य वा वेगस्य जेता भव, ससारिकभोगविषयेगु प्रखतस्य अथाततद्धोगाथं शाचुभूते- 
रिन्द्रियेयहतस्यास्मदीयमनोवेगस्य जेता मवे्यभिग्रायः । तथा समने सङ्घामे इन्द्रियद- 
मनाथं कामादिभिः सह युद्ध प्रसिद्धं वार्मिन् प्राकृते देवदत्तादिरन्ुभि. सह युद्ध 
पारयिष्णुः पारयिता च भवः पारप्रापको भवेत्यथः । ̂ पारतीर कम्मेसमाप्तौ” इत्यस्माच्चुः 
रादिणिज्ञन्तात् “णेश्छन्दसि? इतीष्णुचूप्रययः । हे वाजिन्, पूर्वोत्गुणविशिष्ट, चन्द्र 
यतस्खस सादादेव एतन्मन्रोक्तयावदुक्तसमस्तफरावाप्रिमवतीति श्रव्या प्र॑तिपायते; 
अतोऽनेन मन्त्रेण स्वदेवताकयवमयजयन्तीं प्रतिगृह्णामि । अनया च जयन्त्या मन्त्रो 
त्तयावदुक्तसमसतफलरावापिरस्माकं मवत्वित्यारंसावाक्याथंः । नोऽस्माकमित्यत्न बहु 
वचनं भाय्यापुत्रादयपेक्षया बोद्धव्यम्, “अस्मदोद्रयोश्धे"ति पाणिवचनाद्वा | मन्रेणानेन 
यजमानाथं जयन्तीप्रदाने यां वे काचन यज्ञञछरिविजऽआशिपमारासते यजमा- 
नस्येव साः, (रा० १।३।१।२६) इति श्रतेयथोक्तेव व्याख्यान सन्ेया । “जवोयस्तेवाजिन्निःत्यत्र 
हे बाजिन्; ते तव वाजिनो जव इति वाजिजवयोर्भिन्नतास्मिन्मन्त्रे प्रतीयते; तथाप्य- 
थविचारदश्ायां वाजिजवयोस्तेजोमयब्रद्ययाचकव्वात्तदुभयोर्भेदो न विद्यते य एव वाजी 
तेजोमयन्रह्याशचविरिष्टो देवः स एव तेजोमयनव्रह्ां श विशिष्टो जवश्च तस्माद्राजिजवयोरदरेत. 
मेव; तथा च सति राहोः शिर इतिवत्षष्ठी न भेदसाधिकेव्य॒वगन्तव्यम् ॥ १॥ 

॥ इति जयन्तीप्रदानमन्त्रन्याख्या ॥ 



३०२ मन्नाथचन्द्रौदयेः | 

॥ जथ मुतसज्जीविनीमन्त्ः ॥ 
ॐ तःसवितुवैरेण्यं यम्बकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि गन्धि पृष्िवदधनम् । 
धियो योन; भवोदयात् उवांरकमिव बन्धनानमृत्योुत्तीय मामृतात् ॥१। 

अस्योद्धारश्चेत्थन्तथाहि तन्त्रसारे-“गायत्याः प्रथमं पादं पादैकं उयम्बक्य च । 
पाद् द्वितीयं गायत्यास्तथेव ज्यम्बकस्य च । पादु तृतीयं गायत्रयाः रोषञ्च त्यम्बकस्य च ।" 
इति । स्पष्टोऽथेः ।॥। पतदुद्धारक्मेण यादो मन्त्रो भवति तारा एव मन्र उपरितनभागे 
मूढे द्रष्टव्यः । इयञ्च मृतसञ्जीविनी युक्रोपासितेति साम्प्रदायिकाः समामनन्ति । 

अस्य मृतसञ्जीविनीमन्तरस्य विरवामित्रपरमेष्ठिनारृषी गायच्युष्ुष्ठन्दसी सचितत्य 
म्बकौ देवते मृद्युनिवारणारथे जपे विनियोगः । तदियत्र ध्सुपा सुगि"ति षष्ठ्या लुक् । तत् 
तस्य सवितुः प्रेरकस्य सवौन्तयोमिणो विज्ञानानन्दस्य भावस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य 
वा आदित्यान्तरपुरुषस्य वा ब्रह्मणः साक्षासस्वरूपभूतं वरेण्यं बरणीयं मृत्युनिवारणार्थं स्र 
प्राथनीयमेताद्ं-त्यम्बकं नेत्रतरयोपेतं रुद्रं वयं यजामहे पूजयामः । तदीयजपहोमायनुषठानैसतं 
परितोषयाम इयभिप्रायः । तस्य कस्य इत्यपेक्षायां यत्तदोनित्यसंबन्धत्वासपूवेपादे तच्छब्द. 
योगादिह यच्छब्दोऽभ्याहन्तेन्यः । यस्य देवस्य योतनात्मकस्य पू्वत्तिस्य श्रुतिस्पृतिप्रति 
पादस्य बरह्मणः भग" सवेपापानां सवैसंसारस्य च मजनसमथं तेजः सव्यज्ञानानन्दादि. 
वेदान्तप्रतिपा्ं वयं धीमहि ध्यायामः । “ध्यै चिन्तायाम्" इव्यस्माछ्डुत्तमबहुवचने 
छान्द सत्वात्सम्प्रषारणे पूवेरूपे च कृते “हरः” इति दीर्घं धीमहीति रूपं भवति । कीटरा 
व्यत्बक तत्रोच्यते । सुगन्धि दिव्यगन्धोपेतं मच्यंधम्मेरहितं तथा पुष्िवद्ध॑नं घनधान्या- 
दिपुष्टेवेद्धेयितारमीदशं त्यम्बकभित्यथंः । तथा यश्च नोऽस्माकं धियः बुद्धीः कर्म्माणि 
वा प्रचोदयात् प्रकषण चोदयति प्रेरयति अपमृष्युनिवारणाथं सत्कम्मण्यनुठातुमिति 
रोषः । “धघीधारणावती मेधेः व्यमरसिहोक्तेधी शब्दो बुद्धिवाचकः । तथा धीराव्दसय कम्म 
नमू पदितत्वाद्त्र धीशब्दः कम्मेवाचक्श्च । चोद्यादित्यत्र कडर्थे ठेट् , तस्य प्रथम- 
पुरुषेकवचने “ठेटोऽडाटौ” इत्यडागमे ““इतश्चकोषः परस्मैपदेषु" इति तिप इकारलोपे 
गन्तेति गुणे चोदयादितिरूपम् । “सिभ्बहुरं ठेटि? इति बाहुककादत्र सिप न मवति । 
तदद्रपरसाद््यं मृत्योः अपग्त्योः संसारसृत्योश्च सकाशात् युक्षीय^“तिडमं तिङ भवन्तीति 
वचनाद्हुवचनस्थाने इहैकवचनम् । सुक्षीमटि सुक्ता मूयास्मेव्य्थः । किन्तु अमृतात् अभ्युद- 
यनिःश्यसरूपात्फलद्रयात् मा मुक्षीय मा सक्षीमहि मा अक्ता भूयास्मेतय्थः । तत्र मोचने 
दृष्टान्त उच्यते, उवोरुकमिव बन्धनादिति । बन्धनात् उवारुकमिव, यथा उवारकं कक. 
नवादेः फलमतिपकं सत् बन्धनात् स्वस्य वृन्ताखमुच्यते न पुनस्तत्र तेन सह संयुज्यते तथेव 
वयमपि मृत्योः अपमूत्योः संसारसरत्योश्च सकराशान्युक्ताः सन्तः पुनस्तत्र न संयुक्त भूयास्म 
स्यथः । एतदभिप्रायेणैव तस्य परब्रह्मणः साक्षारखरूपभूतं त्यम्बकं रुद्रं वयं यजामहे सोऽ. 
प्मत्सपय्यया सन्तुष्टः सन् इदानीं प्रहवैगुण्यजन्यापमृत्योः सकाशादथ संसारसत्योश्च 
सकाशावस्मान्मोचयित्वाऽऽसमज्ञानभदानदवारास्मभ्यं मोक्ष च दत्वा पुनयुक्तः सकाशात्क- 
दाचिदपि मा प्रच्यावयतिित्याशंसावाक्यार्थः | १।॥ 

॥ इति मृतसज्ञीविनीमन्त्रभ्यास्या ॥ 



मन्राथेचन्द्रौदयः । ३०३ 

॥ अथ महामव्युञ्यमन््रः ॥ 
॥ 4 त ५ॐ ७, ध ६. रि म् 

ॐ ह ॐ जसः भूथवः स्वः च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुषठिवद्धनम् । 

उरव्वारकमिव इन्धनन्मृत्योधक्तीयमामूतात् मूैवः स्वः रो डंसः हौ ॐ ॥१॥ 
अयञ्च पञ्चाश्रणौटमको महाग्र्यञ्ञयमन्त्र' । एतदुद्धारस्तु मन्त्रमहोदधौ षोडश- 

स्तरद्घे यथा- 

(पहामत्युञ्ञयं वक्ष्ये दुरितापन्निवारणम् । 
9 © य॑ प्राप्य भागेवः क्षम्भोमर तान्दैस्याननीवयत् ।॥ १ ॥ 

तारः खं व्यापिनी चन्द्रयुक् तारथतुशननः। 
% $ ¢ 

अ्ीशबिन्दुसंयुक्तो हसः सगी च भूयेवः ॥ २ ॥ 
सकारो वारपतगांल्यसूयम्बकं वैदिको मनुः | 

© ¢. ॐ 
भृशेवः स्वथुजङ्गेशस्तारो जू सगंवान् श्रगः ॥ २॥ 
आकाशो मनुबिन्द्राल्यः प्रणवान्तो मनूत्तमः । 

¢ 

महामप्युञ्चयाख्योऽयं पश्चाश्दरणेनिपितः ॥ 2 ॥ 
( म० १६ स्त० ) इति । 

तार इत्यादि शोक चतुष्टयस्य व्याख्याचेवं, तथाहि-महामृदयुञ्जयमन्नस्योद्धारमाह् तार 
इति । तारः अथीत् ॐ" व्यापिनीचन्द्रयुक् अथौत् "ओं" बिन्दुयुतं खम् अर्थात् है" तथा 
सति हौ“ पुनस्तारः अथात् “ॐ अर्धीश्चबिन्दुःयुक्तश्चतुराननः अथात् उबिन्दुयुतो जः रज 
इति यावत् तथा सर्गी हंसः अथौत् 'सः' भूसुंवः स्वरूपम् अर्थात् (मू्ंव. इति यथास्थित 
मेव, तथा बारविसगीढ्यः वविस्रगयुतः सकारः अथौत्. श्वः च्यम्बकमिति मामृतादि- 
त्यन्तो वेदिको मनुः अथौन्मत्र इति यावत्, पुनरपि भूवः स्वः स्वषूपम् अथात् भूवः 
स्व. इति यथास्थितमेव, तथा भुजङ्गे" अथौत् "रेफ. तारः अर्थात् ॐ तथा सति "रोः 
ततश्च जू स्वरूपम् अथौत् “जू! इति, तथा सगेवान् श्रगुः विसगंयुतः सकारः सः" इति, 
मनुचिन्द्राढ्यः आकाशः ओबिन्दुयुतो हः अर्थान् ष्टौ" इति यावत्, प्रणवान्तश्चायं मन्नः। 
एवं प्रकारेण पञ्चाद्यद्रणोत्मकोऽयं मन्त्रो मवति । तस्य महाम्रयुञ्जयमन्त्र इति संज्ञा । संज्ञा- 
करणन्च व्यवहाराथम् । साधकानां सम्प्रदाये यथेतस्य महामृघ्यञ्जयमन्र. इति नाश्ना व्य- 
बहार आस्तामेतदथंमियथः । मश्वासौ गस्युः महाश्नदयुस्तं जयति अनेन मन्त्रेण इति 
महास्व्युञ्यो मन्त्रः । एतन्मन्त्रोद्धारक्रमेण यादृशो मन्त्रः सर उपरिमूे द्रष्टव्यः । सम्प्रदाये 
कुत्रचित् वैदिकमन्त्रान्ते-““भूयवः स्वरसे जसः हौ ॐ” इतिः एवमपि पाठो दृश्यते । तत्पक्षे 
एकोनपञ्चाश(४९)दणीत्मक एव मन्त्रो भवति । तादृशस्य च मन्तरस्योद्धारसनत्वे तादृशोऽपि 
मन्त्रो भवितुमहेति । मन्त्रोद्धारस्य त्राभे तादृशो सन्त प्रामादिक इति वक्तुं शक्यते । 
सम्प्रदाये तु उभयविधस्यापि मन्त्रस्य पाठदरेनान्याख्यातन्यमदाग्र्युञ्ञवमन्त्रस्य पाठे सन्दे 
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यतौ हि तस्सथुद्रायेऽतुप्रविष्ठतेनापि साक्षिचैतन्यरूपेण तस्सवंमप्येतद तिक्रम्येवावतिष्ठते । 
एतदुक्तं श्रय“ सुप्रणी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्रतस्यनश्चन्नन्यो अभि चाकरीति 11 (अ= वे ० मु= ३।१।१। ) इति । एवं प्रणवस्य सप्रा 
ज्ञानि निरूप्य इदानीं प्रण्छ्वस्य पाद चतुष्टयं व्याख्यायते । तदयथा-प्रतिवस्तुनि ““स्थूरसूक्ष्म- 
बीजसाक्षीतिः"एतद्वस्था चतुष्टयं वत्तते । या खट स्थृहेन्दियद्मरा गद्यते सा स्थूरावस्थेदयु 
च्यते । या च श्थृडन्दियद्वारया न गृह्यते सा च सुक्षमेत्यभिधीयते । तथा गुणमात्रे स्थित- 
स्वादेव वीजमित्याश्नायते । निगुंणावस्थापन्नत्वे साक्षीप्युच्यते । एतद वस्थाचतुष्टयमेव प्रण 
वस्य पादचतुष्टयम् । एवं प्रणवस्य पादचतुष्टयं श्याख्याय सम्प्रति त्रिस्थानं व्याख्यायते । 
तद्यथा-विश्वं जाप्रदवस्थायां परिद्रश्यमानं जगद्रूपम्, एव विराट् अथोल्ञाप्रदवस्थाभिमानी 
पुरुपः; एतस्य समष्टिव्यष्टिरूपं शब्दब्रह्मरूपस्य प्रवणस्य प्रथम स्थानम् । हिरण्यगभोख्य 
स्वप्रावस्थायां परिर्देर्यमानं जगदरूपम् › एवं तेजसः स्वप्राभिमानी पुरुषः, एतस्य समष्टिव्य- 
रूपं शब्द्ब्रह्मह्पस्य प्रणवस्य द्वितीयं स्थानम् । अव्याछृताख्यमथोस्ुषुप्यवस्थायामतुम्- 
यमानमज्ञानाधिकृतमानन्दाख्यम्? तथा प्राज्ञः सुुप्यवस्थाभिमानी पुरुषः, एतस्यैव सम- 
षिव्यष्टिरूपं शब्दब्रह्रूपस्य प्रणवस्य तृतीयं स्थानम् । एवच्च सति सुतरां जीवमात्र्य 
समष्िव्यष्टिरूपेण अवस्थात्रयमेव श्ब्द्त्रह्यरूपस्य प्रणवस्य स्थानत्रयमितिभावः। एवं तनि. 
स्थानत्वमभिधाय पच्चदेवतात्वं निरूप्यते । तयथा~ब्रह्मा-विष्ण -रुद्रः-ईडवरः ( सोपाधिकः ) 
महे शरः ८ निरुपाधिकः ) एता एव पञ्चदेवता: सन्ति। अतः शब्दन्रह्यरूपस्य प्रणवस्य 
प्रञ्चदेवतात्वम्। तदुक्तं शिवेन गिरिजां प्रति महानि्ोणतन्त्रे ठृतीयोह्ासे। तथादहि-“'अकारेण 
जगत्पाता संहत्तौ स्यादुकारतः। मकारेण जगत्खष्टा प्रणवाथे उदात ।।:' इति } अत्र 
विष्णु रुद्र-बरह्माख्यत्रितयमीन्चरमहेश्धरयोरप्युपलक्षकम् । तदुक्तञ्च तन्त्रम्टाणेवे “सप्राङ्गच्च 
चतुष्पादं त्रिस्थानं पञ्चदेवतम् ।"” इत्यादि । एतद्भिग्रेस्यैव शारदातिकके प्रथमपटलेऽप्युक्त, 
तथाहि--“निगुणः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः । निगणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकङ 
समृत ॥ सच्चिदानन्द विभवात्सकछास्परमेश्वयत् । आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादादिन्दुस- 
मुद्धवः ॥ परशक्तिमयः साक्षाल्रिधासो भिद्यते पुनः । बिन्दुनीदो बीजमिति तस्य भेदा 
समीरिताः ॥ बिन्दुः शिवात्मको बीजं रक्तिनोदस्तयोर्मिथः । समवायः समास्यातः सवाँ 
गमविशारदैः । रौद्री बिन्दोस्ततो नादाञ्ज्येष्ठा बीजादजायत । वामा ताभ्यः समुत्पन्ना 
शद्रब्रह्मरमाधिपाः ॥ ते ज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वबहीन्द्रकस्वरूपिणः ।” इत्यादि । तथा 
क्वियासारेऽमिहितं, तयथा--““िन्दुः रिवाटमकस्तत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम् । तयोर्योगे 
भवेन्नादस्तेभ्यो जाताखिशक्तयः ॥ इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी । 
त्रिधा राक्ति. स्थिता छोके तत्पर ज्योतिरोमिति |” इत्यादि । 

पुनः कीदशः हौ! हकारः शिववाची तेन रिवः कल्याणकारी तथा ओकारः सदाशिव- 
वाची तेन सदारिवः सदा सवेदा च मङ्गलमय इयथेः । तथा नादोऽपरवाची तेन अपर 
नास्ति परः उत्कृष्टो यस्मात् सोऽपरः सर्वोक्कृष्टः अत एव महादेवः तथा बिन्दुश्च दुःखहराथं 
वाची तेन सबदुःखापहारक्श्चेस्यथः । तदुक्तं शित्रेन गिरिजाम्प्रति बरदाचन्त्रे षष्ठपटङे । यथा- 
“'हशिववाची हकारस्तु ओकारः सात्सदाशिवः । शन्यं दुःखहराथं तु तस्मात्तेन शिवं यजेत्!” 
इति। तथा नादमुपल्च्य तस्मिन्नेव प्रकरणेऽभिदहितं, यथा-“'दृस्तष््यर्थोऽपरो नादो बिन्दुदुःख- 

५९ 
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हरा्थंकः ।” पुनः कीटश्षः ॐ पूर्वोक्िकारेण सोपाधिकनिहपाधिकरब्दव्रहयरूप इत्यथैः | 
अतिश्या्थंयोतनार्येह पुनरुक्तिः “अभ्यासे भूरयांसमथं मन्यन्ते"इति यासकवचनात् | 
पुनः कीटः जूं “स्थिराजपन्नौ जपजः शू च् चतुराननः"'इति माटृकाकोशादिह प्रकरणव- 
शात् जकारः शूखी भक्तरक्षणाथं शुख्धारीयथः ! अत एव ऊ “ऊकारश्वापि रक्षणेःइति 

वरदातन्रो्तवचनात् रक्षकः भक्तानामपम्रयोः सकाशासाङक् इथ. । तथा नादः ~ अर्थाद- 
परः नास्ति पर उत्कृष्टो यस्मात् सोऽपरः सर्वोल्कष्ट. तथा चिन्दुः दुःखापहारकः पूर्वोक्तवचन- 
दयादित्यतषङ्गः । “ॐ हौ ॐ जं"इत्यत्र प्रणवस्य वेदाक्षर्वात्तथा “श्रुतिस्तु द्विधा, 
वैदिकी तान्निकी चे'ति हारितोक्तरिहागमोक्तबीजद्वयस्यापि छान्दसत्वास्सुपां सु्ुगिति 
सु्ोपो द्रष्टव्यः । पुनः कीटशः 'सः' अस्तीति सः ब्रह्मरूपत्वान्महाप्र्येऽपि य एक एवाव- 
तिष्ठते स एव स इद्युच्यते “आद्मा वा इद मथ्रऽआसीत्'"इत्यादि श्रुतेः । तत्र “र. शेतस्तथा 
हंसः'इति साव्रकाकोरात्सकासे हंसवाचकः । हन्यहंकारमन्धकारं वेति हंसः भगवाना- 
दित्यः “हठंसः छविषत्'इत्यादिश्रुतेः । सोऽपि सुद्र एव “असौ यस्ताग्रोऽअरणऽउत बधु." 
इत्यादिश्रुतेः । रबिरूपतादेवास्य रोगनाशषकत्वं च, तदुक्तं श्रुत्या~“भ्रथमो दैव्यो भिषक् 
इति । तथा “सःण्रयत्र यद्विन्ु्यं तच्च विसगंशब्देनाभिधीयते । तत्रेको विन्दुः दुःखहा 
थेको द्वितीयश्च सुखप्रदाथकः । “यत्र जिन्दुद्यं मन्त्रे एकं दुःखहरथेकम् । अन्यत्सुखपरदं 
देवि ज्ञात्वा चार्थं विचिन्तयेत् ।।'इति गिरिजाम्प्रति शिवोक्तः । तेनायं उयम्बको दुःख- 
हरः सुखमप्रदश्चेत्यथः । पुन कीदशः भूभुबःस्वः व्याहपित्रयप्रतिपाद्यरोकत्रयरूपोऽभ्नित्रय- 
रूपो वेव्यथंः ! तथा च श्रुतिः । “भूरिति प्रथमा व्याहृतिः भुव इति द्ितीया व्याहृतिः 
स्विति वृतीया व्याहतिः । आभिरिमाश््खीह्ोकान्ध्रजापतिर सजत्इति । “तस्माद्ध रिल्ययं 
लोक; भुव इध्यन्तरिक्षखोकः स्वरितिस्वगंखोकः''इति च । तत्तव्याह्या तत्तद्लोकस्य प्रजापतिना 
सृष्टस्वात्तत्तव्याह्टतिस्तत्तह्ठोकास्मिका । तस्मादिह तत्तव्याहतिरूपेण तत्तह्लोकाटमक इति भावः। 
यदवा “अयं वै छोको गाह पत्यो भुवऽअन्वाहाय्यपचनः स्वराहवनीयः"'इतिश्रुते रिह व्याहति- 
तरयरूपेणाभित्रयरूपो वा उयम्बक इत्यथः । "द्रे वा व ब्रह्मणो रूपे मूत्त चैवामूर्तं च मत्य 
चामृतं च स्थितं च यच्च सच स्यच्च' इत्यादि च्रहदारण्यकश्ुतेः “निगणः सगुणश्चेति शिवो 
ज्ञेयः सनातनः । ”इत्याद्यागमोक्तेश्च ज्यम्बकस्यास्य रुद्रस्य अमूत्तपक्षे तत्तेजोमयस्योपासना- 
ऽसम्भवाह्ोकत्नयरूपेण तरेताम्निरूपेण वा तदुपासनाथमिह् व्याहतित्रयरूपेण तदपपरिकल्पनं 
साधकानां कृते उपासनासौकर्याथमेव । तदेव रद्राध्यायेनापि वेदे सविरोषमेव प्रतिपादिः 
तमस्ति । तत्र हि आ इवचाण्डाखादि ब्रह्मादि स्तम्बपय्यन्तं सवमेव रुद्रत्वेन ध्येयमियमिहि- 
तम् । पुनः कीदशः भूभवः स्वः, उक्ताथमेतद्विेषणत्रयमतिश्याथेद्योतना्थंमिह पुनः प्रतिपा- 
यते, “अभ्यासे भू्यांसमथं मन्यन्तेःइति यास्कोक्तेः । तथा ोँ “रुचिरो रेफ ईरितः"'इति 
मातृकाकोशादिह रुचिराथेको रेफस्तेनायमथंः । सचिरः मनोज्ञः सौम्यरूपत्वाद्क्तेः सुख- 
सेव्यः न तु मुण्डमाादिधारणेन असौम्यलाद्धयङ्कर इदयारयः । तथा ॐ उक्तार्थं एव, पूर्वो 
क्परकारेण सोपाधिकनिरुपाधिकशब्दवर्रूपः प्रणवाधिष्ठादृदेव इत्यथः । पुनः कीदशः जूसः 
हौ ॐ पूर्वोक्तपकारेण ` तत्तद्रीजादिप्रपिपायः । ईटो यद्यम्बकस्तं उयम्बकं बयं यजामहे स 
च अस्मरछपय्यंया परितुष्टः सत अस्मत्सकठग्रहोपग्रहादिसंसूवितारेषारिष्टं ज्ञटिस्यपनीय 
अपपृत्योः संसारमृत्योश्च सकाशादस्मान्मोचयित्वा आत्मज्ञानप्रदानद्वारास्मभ्यं मोक्न्न 

४) 
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दत्तवा मुक्तेः सकारात्कदाचिदपि मा प्रच्यावयत्वियादंसावाक्याथः | 

॥ इति महाव्युञ्जयमन्त्रव्याख्या ॥ 

| अजधाशीवांदीयमन्त्रः ॥ 

ॐ पुनस्त्वादित्या रद्रा व्वसंवर समिन्धतां पुनत्रं्याणो व्वसुनीथ यत । 
यतेन सं तन्वं बद्धेयस्व सत्याः संनत यज॑मानस्य॒ काम॑; ।१॥ 

प्रजापतिचृष्ठा आग्ेयी च्िषटुप् इहाशीवदप्रदाने विनियुक्ता ऋगियम्। अथ मन्त्राथः 
हे अभ्रे, आदित्याः शदराः वसवश्च स्वा खां पुनः समिन्धतां समिन्धन्ताम् उपशान्तं स्वां 
पुनरपि सम्यग् दी पयन्त्वित्यथः । समिन्धतामित्यत्र वचनन्यत्ययो बोध्यः । ““तिडमं तिङो 
भवन्तीति वचनात् “व्यत्ययो बहुः “बहुं छन्दसि? इति पाणिन्युक्तेश्च । तथा हे वसु- 
नीथ, बसु धनं तन्निमित्ता नीथा स्तुतियंस्य स वसुनीथ: यद्रा वसूनि धनानि नयतीति वघ 
नीथस्तस्सम्बुद्धो हे वसुनीथ, दे घननेत, अग्ने, ब्रह्माणः ाह्यणां छऋष्विम्यजमाना. यज्ञैः कृत्वा 
त्वां पुनः समिन्धतां समिन्धन्तां सम्यक् त्वां दीपयन्त्वित्यथंः । तथा त्वं च तन्वं स्वरारीरं 
घृतेन अस्मदत्तेन आज्येन वधेयस्व । त्वयि बुद्धं सति यज्ञमानस्य कामाः सत्यः सनु; 
अतस्त्वां प्रव्येवं प्रत्रवीमीति भावः । सत्या. सन्तु यजमानस्य कामा इत्यारीवादप्रकाशनलि- 
द्दशनेनेव मन्त्रेणानेनारिषं प्रयुञ्धन्ति साम्प्रदायिकः ! अतो मयाप्यत्र व्याख्यातोऽयं 
मन्न: १॥ 

1 इध्याशीवादीयसमन्न्रष्याख्या ॥ 

॥ इति श्रीदामोदरशम्मछरते मन्त्रा्थचन्दोदयनाम्नि वेदमन््रभाष्ये दु्ाक्षतादिमन्त्रव्याख्या- 

त्मकोऽयं पश्चदश्चपरिच्छेदः समाप्त, ॥ १५॥ 
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अथ पोडशछ्पारच्छेदः । 

९ 

॥ तत्रादो शान्तिस्वस्त्ययनमन््ारम्भः ॥ 

ॐ स्वस्ति नुन दध भ्रवाह स्वस्ति न॑ + पूषा व्वि्ववेदा । 
@1 ॐ [4 क १ ह् १, -स्वसिति नस्ताध्याऽअरिष्टनेमिह स्व॒स्ति नो बृष्स्पतिदधातु ॥१॥ 

षडद्गश्चतरद्वियस्य शान्तिमन्तरप्रकरणे व्याख्यातोऽयं मन्त्रस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या ॥#॥ 

पृषदव्वा. म॒हत्; पृरनिमातरटं शुभय्यावानो विवदथेषु जग्मयः | 
ञुभ्निनिह्ा मनवृहं सुरचक्षसो ष्विव नो देवाऽअवसा ग॑मनिह ॥२॥ 

लिङ्गोक्तदेवत्या प्रजापति जगतीच्छन्दस्का इह स्वस््ययने ( स्वस्तिवाचने ) 
विनियुक्ता छगियम् । अथ मन्त्राथः । ईटा मरतो देवाः अवसा भन्नेन हविरक्षणेन 
हेतुना ३६ नोऽस्माकं यज्ञे आगमन् ( कोडयं छद. “छन्दसि टडखङलिटिः” इति पाणिनि- 
वन्ननातू । आगच्छन्तित्यथः । कीदृशा मरत इव्यपेक्षायामुच्यते । प्रषद्रवाः प्रषत्यः 
परषतीसज्ञकाः अरवा वडवा वाहनमभूता येपां ते प्रपदश्वाः ( इह प्रपतीशब्दस्य पुंवद्भावः 
“रषयो मरुतामिति निघण्डुवचनात्। ) अथव प्रपन्तः रावराः अरवा. येषां ते तथोक्ताः । 
पुनः कीटराः प्ररिनमातरः, प्रदिनदयोगो्दितिषां माता जननी येषां ते प्रश्निमात्तरः । तथा 
ज्ुभयावानः ज्युभं कल्याणं यान्ति प्राप्लुवन्ति प्रापयन्ति वा यजमानानिति शुभयावानः 
( “आतो मनिन्०-- इत्यादिना वनिप्प्रत्ययः । ) तथा विदथेषु यज्ञगृहेपु जग्मयः गमन- 
सीख, ( “आदहगमहन०- इति किः । ) तथा अग्निजिह्वाः अग्निर्जिह्वा मोजनसाधन 
येषां ते तथोक्ताः, “अग्निमुखा वै देवाः इतिश्रुतेः, हुताद् इत्यथः । तथा मनवः मन्यन्ते 
जानन्तीति मनवः सज्ञा इतिभावः । तथा सूरचक्षसः, सुरः सूयः चक्ष: चश्र्येषां ते 
तथोक्ताः । सूर सूय्यं चक्षते पर्यन्तीति सूर्चक्चस इति वा । ईटा मरत इत्यर्थः किन्न न 
केवरं मरुतः किन्तु विदे देवाः सवे देवाश्च नोऽस्माकं यज्ञे आगमन् आगच्छन्त्वित्य्थः । 
यद्रा उत्तरादधस्यायम्थंस्तथा हि-न केवल पूर्वोक्तुणविरिष्टा मरुत एव इहागमन् किन्तुये च 
चतुदेशमनवः, तथा ये च सूरचक्षसः सूय्यचक्चुषः आदरित्यददोना मित्रवरणाभ्नयो देवा इति 
यावत्, “चिन्रन्दे वानामुदगादनीकच्च्ुर्भित्रस्य व्वरुणस्याभनेः?इतिश्ुतेः । ते च इह नोऽस्माकं 
यज्ञे आगमन् आगच्छन्त्वित्यथैः। तथा ये च अभरिजिहाः अम्निुखा हृतमोक्तारो विश्वेदेवाः 
सत्यवसुसं्कास्तेऽपि इहागमन् नोऽस्माकं यज्ञे आगच्छन्त्विव्यथः । अभिजिह्वास्तु विरेदेवा 
एव “येऽअम्िजिह्याऽउतवा यजनाऽआसद्यारिमिन्बर्हिषि मादयध्वम् | इति विदवेदेवमन्त्रेऽ- 
भिहितत्वात् । “अन्निशुखा वै देवाःइतिश्चतिप्रमाणसचतेऽपि “अहुतादो मरतः” 
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इतिश्रतेमंरतामग्निजिहत्वासम्भवे “अग्निमुखा वे देवाःःइतिश्रुतिप्रमाणं तु मरद्धि्नानां 
देवानां कृते ह्यवगम्यते । तेन अग्निजिहा हतभोक्तारो मरुद्धिन्ना अपि ये विदवेदेवा 
सलयवुसंज्ञकास्ते सर्वेऽपि इहागमन् इदहागच्छन्तित्यथः सङ्गच्छते । यद्रा विश्श्चव्दस्य 
सवेश्चब्दपय्यीयत्वादयमथैः । सरद्धिन्ना येऽन्ये देवास्ते विरवे देवाः अ्थीत्सवै देवा 
अपि इहागमन् नोऽस्माकं यज्ञे आगच्छन्त्वियथः । ते च कीटरा इत्यपेक्षायां मन्यन्ते 
जानन्तीति मनवः सवज्ञाः, तथा सूरचक्षसः सूथ्यंच्चुषः आदियदशंनाः, तथा अग्ति- 
जिहाः अग्निगुखेन भोक्तारः, इस्येतद्िरोपणत्रयं योच्यम् "अग्निमुखा वै देवाः” इतिश्रते 
द्वतामात्रं प्रति तद्विशेषणत्वस्य श्रवणात् । तेषु खवेंष्विहागतेषु सरु सवेथास्माकं कल्याणं 
स्यादतस्तदागमनं प्राथये इत्याश सावाक्याथं. ।। २॥ 

भूर कणेभि< शृणुयाम देवा मुद्र पवयेमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरैरस्तष्ट्वाछसस्तनूमिव्य॑शेमहि दवदत यदायु --॥३॥ 

देवदेवत्या प्रजापति दृष्टा ् िष्रुबिह स्वस्त्ययने ( स्वस्तिवाचने ) विनियुक्त ऋमियम्। 
यजन्तं त्रायन्ते रक्षन्तीति यजत्रास्तत्सम्बुद्धौ हे यजत्राः यजमानपालकाः, देवाः, युष्मससा- 
दात् स्थिरैः दृटः रोथिल्यरहितैरितियावत् , अङ्कैः अवयवै. करचरणादिभिः तनूमि" शरीरे 
पुत्रादिभिवाो युतास्तुष्टुवांस युप्मान् स्तुवन्तः सन्तो वयं युष्मसरसादादेव कर्णेभिः कर्णैः मद्र 
कल्याणमनुकूटं शणयाम । तथा भक्षमिः अधिभिः नेत्रे भद्रं कल्याणं वयं पदयाम | 
किञ्च देवहितं देवैः स्थापितं देवानां हितं देवोपासनायोग्यं वा यदायु यत् आयुः. जीदनं 
तत् वयं व्यरेमहि व्यद्नुबोमहिं प्राप्रयामेत्यथेः । कणंमिरिव्यत्र “अतो भिस एेस्ःः न भवति, 
“'बहुरं छन्दसीति पाणिन्युक्तेरछन्द सि सवविधीनां वैकल्पिकत्वात्! “वहुवचने इल्येदि'ति 
कणघटकस्याकारस्येत्वन्तु भवत्येव । तेन कणभिरिति कणरित्यस्य स्थाने छान्दसप्रयोगोऽवग- 
न्तव्यः । तथा अक्षभिरिव्यत्र हलादावप्यक्चिशब्दस्यानड डादेशो बोद्धव्य", “वहुलं छन्दसीःः 
ति पाणिनिवचनात् । अनङादेशे ठृतीयाबहूवचने अक्षेरितिप्रप्रे पूर्वोक्तपाणिनिवचनादि 
हापि भिस एस् , अकारस्येत्वञ्चेतिद्वयमपि न भवति । व्यरोमहीव्यत्र तु विष्छृरणम्यत्य 
मोऽनु सन्धेयः, “व्यत्ययो बहुरमि"ति पाणिन्युक्तः ॥ ३॥ 

शृतमिन्छु शरदोऽअन्ति देवा यत्रा नधक्रा जरसन्तनूनाम् । 
प्रासो यज पितरो भवन्ति मानों मध्या रीरिषतायमगेन्तो< ॥ ४ ॥ 

देवदेवव्या प्रजीपतिदृष्टा त्रिष्टुबिह स्वस्स्ययने (स्वस्तिवाचने) विनियुक्ता ऋगियम् | 
हे देवा. शतमित् (अत्र इच्छब्दोऽप्ये) शतमपि शारदो वषणि शतवषपय्येन्तं यूयम् अन्ति 
अन्तिके समीपे मवतेति शोषः । (नु इति पादपूरणे) यत्रा यस्मिन् शरच्छते नोऽस्माकं तनूनां 
शरीराणां यूयं जरसं जरां चक्रा र्थ तत्र शरच्छते वाधक्यावेधि यूयम॑स्माकं समीपे भवते 
त्यभिप्रायः । अस्माक वाधंक्येऽपि देवपूजामङ्गो मा भवत्वित्याश्चयो ध्वन्यतेऽनेन । तथा यत्र 
चास्माकं जरायां पुत्रासः ( आज्ञ सेरसुगित्यसुगागमः । ) पुत्रा एव पुत्रास: अर्थौत् पुत्रा; 
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पितरो भवन्ति यस्मिन् शरच्छते बाधेकावधि अस्मतपुत्रा अपि पितरो भवेयुः पुत्रा अपि 
पुत्रबन्तः स्युः; यावदस्माकं पोत्रा भविष्यन्तीत्याशयः । तावत् मध्या ( सुपां सुगिति 

विभक्तेयकारस्ततः सवर्णदीर्घे (मध्याः इति रूपम् । अथवा तेनेव सूच्रेण पूवंसवणदीघं विभ 
क्तेडदिसे वा डित्वात् “टः इति टिलोपे “मध्याः इति स्रम्येकव चने रूपं बोध्यम् । ) या- 
वदस्माकं पौत्रा मविष्यन्ति तावत् मध्या मध्ये नोऽस्माकमायुजीवनं मा रीरिषत मा हिसिष्ट 
मा विनाश्चयतेयथंः। आयुश्च कीदशमित्याकाङ्कायामुच्यते। गन्तोः गन्त गमनशी 
मियथं । जरोढबिन्दुचपर्मिलयाश्चय. । अत इदसुक्तश्च “सच्चिन्त्य सच्िन्त्य तमुप्रदण्डं 
सृत्य मनष्यस्य विचक्षणस्य । वषायु सिक्ता इव चम्मदण्डाः स्वँ प्रयताः शिथिटीभ- 
वन्ति 12 इति । “चक्राः इत्यत्र करोतेर्िरि मध्यमपुरुपबहूवचने “व्यचोऽतस्तिडः इति 
संहितायां दीर्घो बोध्यः, लिट चात्र ख्डथंऽवगन्तव्यः “छन्दसि छुडलङलिटःः' इति पाणि 
निवचनात् | तथा “निपातस्य च” इति “यत्रा? इयत्र संहितायां दीर्घो बोद्ध्यः । रीरिषतेति 
रिषेहिसाथेस्य णिजन्तस्य डि चडि मध्यमपुरपबहूुकचने रूपमितिचानुसन्धेयम् ।॥ ४ ॥ 

अदितिर्घोरिदितिरन्तरिक्षेमदितिमाता स पिता सपत्रः। 
विश्वे दृवाऽभदिंति९ पश्चजनाऽअदितिजातमदि तिजेनिंतवम् ॥ ५ ॥ 

छिज्लोक्तदेवव्या प्रजापतिदृष्टा च्रिष्टुविह स्वस््ययने ( स्वस्तिवाचने ) विनियुक्त 
ऋगियप् । अदितिद॑ंवमाता स्यादिव्युक्तरिह अदितिरब्दो देवमाठृवाचकः। सा चेयमदितिरत्र 
देवमातृरादेव सवीतमकसेन स्तूयते । +(अदितिरदीनाइतियास्क' । तत्र भाष्ये यद्यपि 
नयपूर्वात् यतेः क्तिनि “यतिस्यतिमास्थामित्ति कितिशतीत्वे च रूपं सिद्ध्यति, तथापि 
दयतेर्निव्यमपूर्वादथान्वयाच ““दीङ् क्षयेः ( दि. आ. ) इत्यस्येवेदं छान्दसं रूपं द्रष्टव्यमि 
त्याह स्कन्दस्वामी । तथाचोक्तं न संस्कारमाद्रियेत अर्थो नित्य' परीक्षेत (म. भा. ) इति । 
नास्ति दितिद्ैन्यं यस्या: सा अदितिः अदीनेव्यथेः । अदीनत्वं च त्या देवमाव्रखादेव । 
एवमदितिशब्दा थं प्रदरयं ५अतिरिक्तमिःति कारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायते ऋगि 
यम् । तथाहि--भदितिरेव योः युखोकः, तथा अदितिरेव अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षुरोकः, तथा 
अदितिरेर्व माता प्रथिवीस्यथः, असौ मीयते निर्मीयते प्रजापतिना, मान्ति अस्यां भूतानि 
इति वा, मातृबह्टोकस्य रक्षिका वेति विग्रहः, माव्ररष्देन इह प्रथिवी अभिधीयते “श्यं वे 
माता प्रथिवी बोष्पितेःतिश्ुतेरन्यत्रापि मातक्षष्देन प्रथिव्या एवाभिधानात्) ( “मा 
मातेः (अ, प. ) इत्यस्मात् दचप्रत्यये मातृराब्दो निष्पन्नः, “"तृन्तृचौ संसिक्षदादिभ्य 
संज्ञायां चानिटो, नप्तृनेष्ट्--""इत्यादिवचनात् 1 अत्र मातृशब्दात् ““ऋन्नेभ्यो डीप्?इति 
डीप्रत्ययो न भवति, “ न षट्स्वखादिभ्यः' इति डीपः प्रतिषेधात्! मारृशब्दस्य प्रथम 
कवचने ^“ऋदुशन ° इयनङ्देरोऽनुबन्धछोपे उपधा दीघं ""हल्ड -य(उभ्यो०-” इति सरोपे 
(“नखोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नङोपे मातेति रूपं बोध्यम् । ) तथा अदितिरेव सपुत्र 
पुत्रेण सहितः सपुत्रः पिता चोः भाकाश इयथः, “ध्यं वे माता दयौष्ितेःति श्रुतेरिह 
पिवृशष्देन द्यौरेव गृह्यते । तत्पययौय आकाञ्चः, तस्य पुत्रश्च चायुः; “तस्माद्रा आत्मन 
आकश॒; सम्भूतः आकाशाद्वायुः इति श्रतेः । तत्सवंमदितिरेव (अदितिः सवेमिति 



मन्वाथंचन्द्रोदयः । ३१९ 

श्रतेः । तथा अदितिरेव विश्वे देवाः स्वे देवा इयथः । तथा अदितिरेव पञ्चजनाः देवपितू- 
गन्धवौसुरराक्षसाः निपादपच्चमाश्चल्ासो वणी वा देवादयो मनुष्या बेत्यथः, “गन्धवा 
पितसे देवा असुरा रक्षासीव्येके चत्वारो वणा निपादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः'इति यास्कोक्तेः। 
तथा किं बहुना जातमुस्पनन प्राणिजातं जनित्वं जनिप्यमाणं च सवंमदिपिरेव “अदिति 
सवेमिति श्रुतेः । यतोऽदितिरेव सवेमिति श्रया प्रतिपायते, अतोऽस्माभिर'यदितिरिह 
स्वस्त्ययने ८ स्वस्तिवाचने ) सर्वात्मकत्वेन स्तूयते । सा अदितिश्चास्माभिः स्तुता सती 
अस्माकमेतसस्तुतं कम्मं सम्पादयलिघ्यारंसावक्याथंः । यद्रा यो सितयादौीनि जनितान्तानि 
सर्वाणि अदितिः अदित्तीनि अदीनानि अनवखण्डितानि वा तान्यस्माकं कृते महामाग्य- 
युक्तानि भवन्त्वियारांसावाक्याथं. | ५॥ 

योः शान्तिरन्तरिक्षट. शान्ति ~ पृथिवो सान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति ~ 

वुनस्पतय॒ह शान्तिर्विश्वे दवाः शान्तिबरद्य शान्तिं सवेठ. शान्तिं शान्तिरेव 

शान्ति सा मा शान्तिरेधि ॥ ६॥ 
लिङ्ञोक्तदेवतं प्रजापतिरृटमेकाधिकराकरीच्छन्दस्कमिह् स्वस्त्ययने ( स्वस्तिवाचने ) 

विनियुक्तं यजुरिदम् । अस्याथश्चवम् । दयोः दयरोकरूपा या शान्तिः, तथा अन्तरिक्षम् अथौ- 
दन्तरिक्षरूपा च या ज्ञान्तिः; तथा प्रथिवी भूखोकहूषा या चछान्तिः, तथा आपः अनरूपा 
जङ्स्वरूपा च या शान्तिः, तथा ओपधयः ओपधिरूपा या शान्ति. तथा वनस्पतयः वन- 
स्पतिरूपा अथौत् बृक्षरूपा च या शान्ति", तथा विश्वं देवाः सवेदेवरूपा या शान्तिः, तथा 
बरह्म त्रयीकक्षणं “सत्यज्ञानानन्तेःव्यादिश्रुतिप्रतिपाद्यं वा परं ब्रह्म तद्रूपा च या सान्तः, तथौ 
सवं स्वेजगद्रूपा या शान्तिः; तथा शान्ति. शान्तिस्वरूपा एव या शान्तिः, सा शान्तिः मा 
मां प्रति एधि अस्तु सा रान्तिमंम मवतिव्यथः । एधीलयत्र पुरुषव्यत्ययः ^सुत्निङ्डमपम्रहलिङ्ग 
नराणामि"तिवचनात् “तिडमं तिङो मवन्ती"तिव चना । यद्रा यौरिव्यादिषु विभक्तिठियस्य- 
येन सप्तम्यथ प्रथमा “सुपिङ्ङुपग्रहे?'ति वचनात् “सुपां सुपो भवन्तीति वचनाच । तथा 
“सुपां खदगि"ति पाणिन्युक्तश्च । ततोऽयमथः । यौः दिवि दुरोके या रान्तः, तथा अन्त 
रक्षम् अन्तरिश्चे अथोत् अन्तरिक्षलोके च या शान्तिः, तथा प्रथिवी परथिव्यां भूमौ अथीत् 
भूरोके च या सान्तिः, तथा आपः अप्सु जलेषु रौत्यरूपा या शान्तिः, तथा ओषधयः ओष- 
धिषु माधरुय्यादिसारशूपा या सान्तः, तथा वनस्पतयः वनस्पतिषु फ्पुष्पादिरूपा या शान्तिः, 
तथा विश्वं देवाः विधेषु द् वेषु महामाग्यरूपा या शान्तिः, तथा बह्य ब्रह्मणि च या शान्ति 
तथा सवं सवेस्मिश्च व्ुनि या रान्तः, अथात् सव्र या शान्तिः सा शान्ति.मामां 
व्येधि ( पुरुषन्यत्ययस्िहापि बोद्धव्यः । ) मां प्रयस्वित्यर्थ; । £ ॥ 

गणानान्ता ॥ ७ ॥ अम्बेऽभम्बिके ॥ ८ ॥ 
एतन्मन्रद्रयं देवपूजने व्याख्यातं तत्र द्रष्टव्यम् | ७। ८ ॥ 

श्रीश्च ते ॥8॥ .. 
अयञ्च मनः पडङ्गनशतरुद्रिये व्याख्यातस्त्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या | ९ ॥ 



३१२ मन्रार्थचन्द्रोद्यः। 

$ ० 1 यतं यतः सुभीहंपे ततोँ नोऽअभणङ्क इ । 
शन्न --ङर प्परजाडभ्योऽभयं नं षद्चभ्य-- ॥ १०॥ 

परमास्पदेवत्या प्रजापतिदृष्टा बूनावुुष्डन्दष्का इह स्वस्त्ययने ( ख्रितिवाचने ) 
विनियुक्ता छभगियप् । अत्र व्यूहेन पादपूरणं, तत्रापि व्यक्षरोनत्वाद्ियडनुष्टुबियमित्यवग- 
न्तञ्यं (द्वाभ्यां विराटृस्व णजो"इति पिज्ञरकात्यायनव चनात् । सा चेयमरक् “अतिरिक्तं पदं 
त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेकशषयेदिः"ति कारिकया हीनपदान्यध्याह्व्य व्याख्यायते मया । 
तथाहि-ह परमात्मन् । यत" यतः यस्मा्स्मात् दुश्चरितात् त्वं समीहसे चेष्टसे अस्मा- 
स्वपकन्तुमितिशेषः । ततस्ततः तस्मात्तस्मात् दुरितात् नोऽस्माकम् अभयं कुरु । तथा नोऽ- 
स्माकं प्रजाभ्यः सन्ततिभ्यो जनेभ्यश्च शं सुखं कुरु । तथा नोऽस्माकं पशुभ्यः गवादिभ्योऽ- 
भयं कुर । अस्माकम् अस्मस्रजापञ्यूनां च सवेदा सवेथा भीतिराहित्यं कुर्वितयाशंसा- 
वाक््याथेः || १०॥ 

वि्मानि देव सितः ।॥ ११॥ 

अयं च षडद्धरातरुद्रियप्रकरणे शान्तिमन्ते मया व्याख्यातस्तत्रास्य मन्रस्य 
ठयास्या द्रव्या |} १९१ ॥ 

# इति स्वस्लययन ( स्वस्तिवाचन } मनच्भ्याख्या # 

॥ अजथ कटरास्थापनमन्रारम्मः ॥ 

ॐ मही चो पृथिवी चं नमं यज्ञम्मिमिक्षताम् ! 
पिप्रतान्नो भरीपरभिः।॥ १॥ 

यावाप्रथिवीदेवलया गायत्री मेधातिथिदृष्टा इह कर्शस्थापनप्रकरणे भूमिस्प्चने 
विनियुक्ता छगियम् । तत्र ‹'मदी दोरिति भूमिस्पेः, इति याज्ञिकाः समामनन्ति, 
अतोऽत्र व्याख्यायते ऋगियम् । तथाहि-मदही महती चोः युलोकः प्रथिवी भूलोकश्च नोऽस्मा- 
कमिमं यज्ञं मिमिक्षताम् “मिह सेचने" सन्नन्तः, सेक्तुमिच्छतां सैः सैमगैः पूरयतामिलयथे. । 
तथा भरीमभिः भरणेर्हिरण्यपञ्चधान्यादिभिः सैः स्वैभौगौरनोऽस्मान् पिष्रताम् अस्मदीयं 
गृहं पूरयतामित्यथैः | १॥ 

| अथवा 
ॐ भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया व्विदव॑स्य युव॑नस्य धत्रीं । 
पथिवीं यच्छ पृथिवीं ठह पृथिवीं मा हिसीः ॥ २॥ 
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लिद्ोक्तदेवलया प्रनापतिदृष्ठा प्रस्तारपङ्किच्छन्दस्का इह कठशस्थापनप्रकरणे भूमि- 
सपनि विनियुक्ता ऋशियम् । “अतिरिक्तमि'ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते 
मया | तथाहि-हे सर्वाधारभूते, भूम्यधिष्ठाठृ देवते? त्वं भूः असि । ५मू सत्तायाम् ' (ञ्वा०प०) 

इत्यस्मात् “खयां क्तिनि ३।३।९४। ( पा० सू ) इत्यस्य प्रकरणे “सम्पदादिभ्यः किचिः"ति 

वासिङकेन इह सम्पदादित्वाद्धावे किप्रत्ययो बोध्यः । भवत्यस्यां सवमिति भूः सवौ- 

धारभूतासीव्य्थः । यद्वा त्वं भूः असि सुखानां भावपित्रयसीत्यथः । तथा त्वं भूमिः असि 
(नियो मिरिण्त्यस्य प्रकरणे “सुवः कित्" इति भवतेरोणादिको मिप्रत्ययः । भवन्ति प्ररेह- 
न्ति बीजानि अस्याः सकाशादिति भूभिः स्वेषां स्थावरजङ्गमानां प्राणिनां प्रादुमोवयित्री 
च त्वमेवासीव्यर्थः । तथा स्वम् अदितिः असि; नास्ति दितिः दैन्यं यस्याः सा अदितिः 
अदीना विष्णुपलनीत्वाहु.खरहितेतियावत् › तथा त्वमसि। अदितिशब्दनिवं चनं तु स्वर्य- 
यनप्रकूरणे अदि तिरयौरितिमन्त्रन्याख्यायां सविशेषमुक्तं तत्तु तत्रेव द्रष्टव्यम् । अस्मिन्पक्ष 
भदितित्वश्चास्याः पाञ्चभौतिकस्यास्य जगतो निम्माणे उपादानकारणत्वादेव सुप्रसिद्धम् , 
देवमाव्खाद्रा अदितिः अदीनाः, अन्यत्समानम् । तथा त्वं विश्वधाया असीव्यनुषद्ञः । 

विरवं दधाति पुष्णातीति विश्वधायाः विश्वं निहितमस्यामिति वा । तथा त्वं विश्वस्य भुवः 
नस्य सर्ेस्यास्य जगतो भूतप्रामस्य ध्री धारयित्री असीत्यनुषङ्गः । दे भूम्यधिष्ठावृदेवते; 
यतस्त्वमेवम्भूतासि अतस्त्वं प्रथिवीं यच्छ कर्दस्थापनभूमि नियतां छर्विल्यथेः । तथा 
पृथिवीं करश्स्थापनभूमि दृह दृदीदर्ित्यथेः । तथा स्वं प्रथिवीं मा हिसीः मा विनाशबे- 
व्यर्थ. । केचन याज्ञिकाः कछस्थापनेऽनेनैव मन्त्रेण भूमि सपरशन्ति । अतोऽयमपि मनच्र 

इह व्याख्यातो मया ॥ २॥ 

ॐ ओषषय्€ समवदन्त् सोमेन स॒ह र्ग । 
यस्म कृणोति ्राद्यणस्त राजन्पारयामसि ॥ ३ ॥ 

िद्घोक्तदेवस्या बन्धुटश्टाुष्टप्छन्दस्का इह कलरशस्थापनप्रकरणे कटशस्थापनभूमे- 
= ५ ५. 

रुपरि यवप्रक्षुपणे विनियुक्ता ऋगियम् । तत्र “ओषधयः सम्? इति यवग्रक्षुप;, इति 
याज्ञिकाः समामनन्ति । अतोऽत्र '“अतिसिक्तिमि"'तिकारिकया हीनपद्ान्यध्याहत्य व्याख्या- 
यते छऋगिय मया । तथादहि-ओषधय' ओषध्यधिष्ठात्रयो देवताः राज्ञा स्वस्वामिना सोमेन 
सह समवदन्त संवादं कृतवत्यः । ओषधयः सोमेन सह कि समवदन्तेव्यपेक्षायामुच्यते । 
हे राजन्, सवाभिन्, सोम, जाद्यणः ( ह्य जानातीति ब्ाह्यणः; जद्य वेद् इति यावत् । 
^्रहमणः प्रणव क्ुय्यौदादावन्ते च सवेदा । क्षरत्यनोङकतं पूवं परस्ताच वीयते ।।'” इति 
मनूक्तश्छोकस्य टीकायां बह्मणः वेदस्येति मेधातिथिङ््कमश्रयुक्तः । >) वेदज्ञः कम्मानु- 
छ्ठाता स्वयं यज्ञकत्तौ द्विजातियंजमानः, “अचार्य्यो बरह्मणो मूर्तिरिति मनूक्तेः ब्रह्मणः अयं 
ब्राह्मणः ब्रह्मणो मूत्तिराचाय्ये इति वा यजमानस्य यज्ञकारयिता यजमानपरतिनिधिेरा- 
चाय्यं इति यावत् , सोऽपि ब्राह्मण. यस्मे कलशाय कृणोति करोति यवग्र्षेपमितिरोपः । 
यस्य कर्शस्य निधानाथेमन्न करशस्थापनभूमेरपरि अस्म््न्प्रक्षिपतीस्यथः । तं कलशं वयं 
पारयामसि पारयामः पारयेमेतियावत् ; त्वस्मसादादितिरेषः । कम्मंसमाप्निपय्यन्तं त्वस- 

४० 
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सादान्तं कछ धारयितुं बयं यथा समथो भवेम तथा त्वं करु इति समवदन्तेवयभिप्रायः। 
८ कञ् हिसायाम्” ययप्ययं धातुः स्वादौ हिसा पठितस्तथापि धातूनामनेकाथेत्वादिह 
करोतेरेवायं प्रतीयते । अतोऽन्येष्वपि वेदभाष्येषु सवत्र “छ कृतौ स्वादि"रिव्ये वमुपल ते । 
परञ्च “कर करतौ इति तु स्वादौ धातुपाठे छ्रु्ापि न दृश्यते । तथा सति “'बहुखमेतन्निद्ं 
नमिति गणसूत्रेण दश्चगणीपाठव्राहुल्याभिधानात् “'इक्रज् करणे? इति तनादिस्थ एव कृ 
धातुः स्वादौ पठित इति वक्तु श्यते। वस्तुतस्तु “छन्दसि दृष्टानुविधयो मवन्ती"्युक्तेः करो. 
तेरेव विकरणब्यत्थयेन छृणोतीयपि रूपमिह बोद्धव्यम् । एतदथमेव ““व्यत्ययो बहुरमि"?ति 
पाणिनिनाष्युक्तम् । तथा पारयामसीत्यत्र “पार कम्मंसमाप्तो” ( चु° प० ) इत्यस्सादिडरये 
लेट् , तस्योत्तमपुरंषबहुबचने “हृदन्तो मसीति मघ इदन्तादेशो बोध्यः ॥ ३॥ 

£. [र त् 1 1 1... ॐ धान्यमसि धिनुहि देषान्पराणायं खोदानाय स्वा व्यानाय॑ त! । दीर्घामन 
| ०० = 

भरसितिमायुषे षां देवो वं ~ सविता हिरण्यपाणिः परतिदम्णाखच्छिद्रेण पाणिना 
चक्षपे स्वा मृहीनाम्पयोऽसि ॥ ४ ॥ 

लिङ्गो क्तदेवतं प्रजापतिदृ्टं यजुरिदमिह कर्रस्थापनप्रकरणे कठशस्थापनभूमेरुपरि- 
न्यप्रक्षेपणे वि निय॒क्तन्तदिह “'अतिरिक्तमि"तिकारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते 

मया । तद्यथा-हे ब्रीद्यादिधान्य, स्वं धान्यमसि ( धिनोतिः प्रीणनाथे. । ) धिनोति प्रणा, 
तीरि धान्यं, यतस्त्वं धान्यमथोरस्वभावतः प्रीणनस्वभावमसि, अतोऽस्मिन् यज्ञे यक्ष्यमा- 
णान् देवान् धितुदहि प्रीणयेस्यथं. । धान्यमित्यत्रेकवचनं जायसिप्रायेण बोध्यम् । कृषकाणां 
परस्परप्रभे पको यव इत्यत्र जात्यभिप्रायेण यथेकवचनं तद्वद त्रापीत्यारयः। तथा ह धान्य, 
स्वा त्वां प्राणाय परिशेषयामीति शेषः । प्रकषण अनिति सवंदा मखे नासिकायां च चेष्टते 
इति प्राणः आासवायुः ( अस्य च सख्यं स्थानं हदि वत्तेते, अतोऽभिधानकारेणोक्तं “दि 
प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डडे। उदानः कण्ठदेशे स्यान्यानः सर्वशरीरगः ।।‡ इति 
यथाप्रकरणं, सवेत्रानुखन्धेयम् । ) प्राणः समुखनासिकाप्रभवः प्राणवायुः, सोऽपि इह प्रकरण- 
वराहेवानामेव प्राह्यः, तस्मे प्राणाय यक्ष्यमाणदेवतानां यः प्राणस्तस्ीर्यर्थं त्वां परिरोष- 
यामीस्यथेः । तथा हे धास्य, ता तराम् उदानाय परिरेषयामीति शेषः । उत् उद्धम 
अनिति चेष्टते इत्युदान: उक््रान्तिवायुः ( अस्य मुख्यं स्थानं कण्ठे वत्तेते । ) यष्टव्यदेवतानां 
य उदानाख्यो वायुः तस्मे उदानाय उदानवायुप्रत्य्थं त्वां परिशिषयामीतिभावः । 
तथादहेधान्यः त्रा स्वां व्यानाय परिरोषयामीति शेषः। विषेण अनिति सर्वशरीरं 
व्याप्य चेष्टते इति व्यानः ( अख स्थानं सवेशहारीरे वत्तेते । ) यष्टव्यदेवतानां यो व्यानः 
सवंशरीरव्यापको बर्ेतुवौयुः तस्मे व्यानाय व्यानवायुप्रीतयर्थं त्वां परिरोषयामीव्य्थः | 
परिशेषणन्तु कर्रस्थापनाथौवरिष्टस्य धान्यस्य हविःसाधनलात्तत्संरक्षणार्थाभिप्रायेण 
इहोच्यते, पुनयोगान्तरस्य च सद्धावात् । पुन्यागान्तरे च यष्टव्यदेवतानां प्राणोदानन्या- 
नेभ्य एव त्वां परिशेषयामि न तु. खभोजनाथं खां परिदेषयामीत्यमिप्रायः । यद्रा परि 
शेषयामीत्यस्य स्थाने इह संस्थाप्य अभिमन्त्रयामीति वाक्यरेषोऽध्याहततेव्यः ! ततश्चाय- 
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मथः । हे धान्य, यक्ष्यमाणदेवतानां प्राणाय प्राणप्रीवयर्थं त्वा त्वामिह संस्थाप्य अभिभ- 
नत्रयामीति वाक्यशेष; । एवं हि “'उदानाय त्वा, व्यानाय खा इद्युभयत्रापि बोद्धव्यम् । 
हे ब्रीह्यादिधान्य, अतोऽदं दीघाम् अविच्छिन्ना प्रसिति प्रसयनं श्रसितिः (“षिन बन्धने? 
स्वा. उ.) क्रया. उ.) प्रबन्धः कमेसन्ततिस्तामयुरक्षय आयुषे स्वायुषोऽभिबरद्ध-य्थं घां दधामि 
( धामिति क्रियापद्श्रवणादेव त्वाभिति कर्म्मपद्मिह कर्शस्थापनमूमाविलययिकरणपदं 
चेतिद्टयमपि इह क्रियापदेनेवाश्षिप्यते । ) त्वामिह कटशास्थापनभूमौ धां दधामि स्थाप- 
यामीलथः । प्रसितिमिति प्पूकस्य सिनोतेः सिनातेवौ क्तिनि द्वितीयैकवचने रूपम् । 
दधातेख्डथं छुडि उत्तमपुरुषेकवचने “वहं छन्दस्यमाङ्योगोऽपीत्यडागमामाये 
ाभितिरूपम् । एव जालाश्रयेणेकबचनतवेन धान्यं परस्युक्त्वा इदानीं सवधान्यपेश्षया बहु वचनत्वेनोच्यते। हे घान्यानि, सविता देवः वः युष्मान् अच्छिद्रेण पाणिना ङ्घ छिविश्ेष- 
हीनेन स्वहस्तेन प्र तिगरभ्णातु परतिगरहणातु कलशस्थापनं स्वीकसेस्वित्यर्थः । “ हमहो मेदछ- न्दसीनि हस्य भः। “सत्यं देवा अनृत मनुष्याः 'इतिश्चतेदे वानां सत्यत्वाद्धेतोर्देवनामो- 
चारणपूवेकं तदीयहस्तेन इह प्रहणं प्रार्थ्यते । किर भूतः सविता, हिरण्यपाणिः हिरण्यं हिर. ण्याभरणमङ्खखयादिकं पाण्योयस्य स हिरण्यपाणिः । यद्वा यदा दैत्यैः प्राशित्रप्रहारेण छिन्नो सवितुः पाणी, तद् दे्हिरण्मयौ पाणी छृताविति सविटुहिरण्यपाणित्वमिति बह्व च- भरुतिकथानुमन्धेया । अथवा पुरा वि दक्षप्रजापतेयेज्ञे भगवतो रुद्रस्य दक्षप्रजापति- नापमाने कृते रुद्रानुचरेण वीरभद्रेण सवितुः पाणी छिन्नौ । तदानीं ब्रह्मविष्णू त्रागल भगवतो रुद्रस्य क्रोधाएनयनं कृत्वा ताभ्याभेव सवितुहिरण्मयो पाणी कृताविति पौराणिकी 
कथा चानु सन्धेया । किच्च हे धान्य्, त्व महीनां पयोऽसि ८ “महीति प्रथिवीनासेतिःभन- 
यण्डः » “मह पूजायाम्? (भ्वा प ) इत्यस्मात् "दन् सवधातुभ्य- इत्यौणादिक इन्भरययः। 
“कृदिकारात्” इति ङीष् । मह्यते पूञ्यते प्रलाभिरिति मही, महति पृजयति देवताः स्वभा- रावतरणायेति वा मही । अथवा भानेन स्वगुणेन परिमाणेन स्वरसादूनं परिमाणमर्थात्पा- 
तारं जहाति अतिक्रामतीति मही । अस्मिन्पक्षे मानराब्दाजहातेश्च मही । प्रषोद्रादित्वात् 
(8 ३; १०९ ) निर्वाहः । “आ नो महीमरति सजोषा” (ऋ. सं. ५ ४३; £; ) इति निगमः । एवञ्च मह्य; प्रथिव्यस्तास्ां महीनां प्रथिवीर्नां सम्बन्धि पयोऽसि । «पय् इत्य- ननामे*ति निषण्डुः, “अय पय गतौ ( भ्वा. आ, ) इव्यस्मादस॒न्प्रत्ययः ! पीयते सवे रिति पयः अन्नं तद्धि पीयते, तद्धि चतुविध पेयचोष्यलेह्यचन्यंमेदेन ! वरन्ते हि तेन सुक्तनः “जातान्यन्नेन वदधन्ते” (ते. उ, २, २) इतिशतेः पयरशब्दोऽन्नवाचकः | पयोऽसि अन्नमसि अदनीयं भवसीय्थः । अतस्त्वां चक्षुषे च घ्रिन्द्रियपाटव्याय पदयामीति दोषः । तत्र स्वस्य छते स्वस्य यजमानस्य कृते भमुक्स्यास्येति यथा प्रकरणं सन्निवेश्चनीयम । स्वककशस्थापने चक्षुषे खचशक्चुरिन्द्रियपाटवार्थं परयामि यजमानस्य कटशस्थापने चश्चुपे भजमानस्य चश्ुरिन्द्रियपाटवा्थं पदयामीतिविवेकः । अन्नमद चक्चुपोर्जयोतिवद्धते, अन्न- मन्ता च चक्षुषोजज्योतिह सते । अत एव अन्नाभावे जनानामन्धकारो भमवतीव्यागोपा- खज नादिग्सिद्धिः । तथा मम कदाचिदपि मा मवविवित्यसिप्राचेण त्वामवपर्यामीयाश- सावाक्याथः। केचन याज्ञिकाः “ धान्यमसीःःत्ति धान्यं विकिरेदिति समामनन्ति! अतो मयापि इह विनियोगायुसारेण व्याख्यातो मन्त्र ॥ ४ || 
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3० आभिघ्र कुर्द म्या स्वौ व्विशन्तिन्द॑वः । पुनरुल्नां निव॑त्तस्व॒सा 
न॑ -- सृदसन्धुशष्योरधारा पय॑स्वती पुनम्माविंशताद्रधिः ॥ * + 

लिङ्कोक्तदेवत्या महापङ्किः कुसुरुविन्दुदष्टा अष्टाणेषटूपादा गियम् “अतिरिक्तमिः?. 
तिकारिकिया हीनपदान्यध्याहृस्य व्याख्यायते मया । तथाहि-हे महि (“महीति प्रथिवीनामे'ति 
निषघण्डुः) हे प्रथिचिः त्वं कटरम् आजिघ्र आभिमुख्येन आघ्राणं कुरु, कलशस्य द्धिदृबा. 
क्षताछक्तपत्रादिभिभूषिततवेन सुगन्धिमत्त्वादितिभावः। एवं प्रथिवी प्रदयुकत्वा कटश प्रस्युच्यते। 
हे कर्शः इन्दवः ककेदनसमर्थाः अथौजरसमूहाः त्वा तराम् आविशन्तु प्रविशन्तु, अमरे वर्- 
णस्योत्तम्भनमसीति जलग्रक्षेपणस्य सम्भावित्वादिह एवमुच्यते । किञ्च हे करदा, ञज्ना 
८ऊज्नं बलप्राणनयो. उलेति सवौन्मयुष्यपरवादीन् बलयति पानादिना दटदारीरान् करो. 
तीति उकं. , उल्ंति सर्वान्मनुष्यपश्चादीन् प्राणयति प्रकषण चेष्टयतीति उकं. इति वा । 
एतन्यत्पत्तिद्टयेन वृष्टिगतो जरारमको रस उजेशाञ्दे नोच्यते “यो वृष्टादुग्र॑सो जायते तदाहेति 
श्रतेः । उलन वृष्िगतजछात्मकेन रसेन सह पुनः अस्मान्प्रति निवत्तस्व । हे कटश, देव. 
यजनाथं यं स्वां वयमन्र स्थापयामः स स्वं यज्ञं समाप्य तदीयफर रूपया वृष्स्या सहास्मा- 
नप्रयागच्छेयभिप्रायः, “निकामे निकामे नः पञ्जंन्यो व्वषेतुः" इतिश्रुतेः “यज्ञाद्भवति 
पजेन्यः पजेन्यादन्नसम्भव. इति स्मरतेश्च । एवं कर्शं प्रसयुक्त्वा पुनमंही प्रव्युच्यते। हे महि, 
परथिवि, या तवं कर्शाघ्राणाथेमस्माभि, प्रार्थिता सा त्वं नोऽस्मभ्यं सहस्रं धुक्ष्व सहसस च 
धनमस्मभ्यं दहीत्यथेः । दुहतेदौनाथेत्वादयमर्थोऽनलुसन्धेयः । किच्च त्वस्रसादात् उरुधारा 
बरहुपयोयुक्ता पयस्वती (“पयस्वतीति घेनुनामे"ति निघण्डु.) पयस्वती घेनुमा मां पुनराविशतात् 
पुनः पुनः अस्मान्भ्रत्यागच्छतु । त्त्मसादादवयं सवदा धेनुयुक्ता भूयास्मेस्यथंः । अस्मदो. 
शङा कदापि गोशयून्या मास्ितिभावः। तथा रयिः गोव्यतिरिक्तमन्यद्पि हिरण्यादि 
धनं मा माम् आविरतात् अस्मान्प्रत्यागच्छस्ित्यथः । “सुपां सुपो भवन्ती? तिवचनात् 

“सुपां सुक् ०-' इति अस्मच्छब्दस्य द्वितीयाबहु वचनस्थाने दितीयेकथचनम्। तत्र “त्वामौ 
द्वितीयायाः” इति मादेशे “मा? इतिरूपम् । आजिघ्रेति धान्योपरि करशस्थापनं कन्तेव्यमिति 
सवं याज्ञिकाः समामनन्ति। अतो मयापि इह विनियोगादुसारेण एवं व्याख्यातोऽयं 
मन्त्रः | ‰॥ 

ॐ उवरुणस्योत्तम्भ॑नमसि व्वरुणस्य स्कम्भुसञ्जनी स्थो व्वरणस्यञऋत- 
सदन्यसि व्वरुणस्यऽछत॒सद॑नपसि व्वर॑णस्यञऽऋतसद॑नमासींद् ॥ ६ ॥ 

. „ प्रजापतिषष्टठो बरुणदेवत्योऽयं यजुमेन्त्रः । “वरुणोऽपामधिपति.” इत्याथवं णिक 
भ्रुतेवेरेणस्य जलाधिपत्वादनेन मन्त्रेण जलाथ वरणं स्तौति । करुशस्थापनप्रकरणेऽनेनेव 

` मन्त्रेण करसे जरच्च दीयते, याज्ञिकानां प्रयोगपद्धतिषु “व्वरुणस्योत्तम्भनमसीव्युदकं 
पूरयेदि"ति प्रयोगदशनात् । तलपक्षेऽपि वरुणस्तुतिरेव । अतो वरणस्तुततिपवेकं कृशे जलग्र- 
्ेपोऽपि युक्त एव । प्रयोगदक्चायं यथावस्थ एव मन्रः पठनीयः; किन्तु मचार्थविचारद्चा- 
यां “'हेवरणे"ति सग्बुद्धिपदं “वर्णस्ये"ति षष्ठ-यन्तपदश्रबणात्) “तवेति षष्टयन्तपद् च तथा 



मच्रप्थचन्द्रोदयः। ३१७ 

“८उन्तम्भनम्-कम्भसल्ननी ति विशेषणपदद्वयश्रवणात् । “तेजः, पारारऽजूः" इतिविशेष्यपदट- 
यमपि “अतिरिक्तं पदं त्याञ्यं हीनं वाक्ये निवेशयेदिःतिकारिकयाध्याहत्तेव्यम् । तथा 
“अस्ति स्थः? इव्युमैयत्र (सुधिङ्पग्रहलिद्गनसयाणासिःःति कारिकया “अस्ति, स्तः” 
इयपि योज्यं, ^तिडां तिडो, भवन्तीति वचनात् । ततोऽयमथं. । हे वरुणः, वरुणस्य त्रियते 
सर्वे. प्राथ्यते जखाथेमिति वरणस्तस्य वरुणस्य वरणीयग्य सवः प्राथंनीयस्य तव उत्तम्भन- 
मसि उत्त्भनमस्तीव्यथेः । उत्तभ्यते अनेन सव जलप्रदानद्रारया जीवदानेन अवष्टभ्यते 
अनेन सवेमिति उत्तम्भनं तेज इति शेपः । सवपां सम्भयिद् त्वदीयं तेजोऽस्तीतिमावः। 
अतोऽन्यत्रापिश्रत्याभ्युक्तम् “अस्तम्ना्यां वृपभोऽअन्तरिक्चममिमीत व्वरिमाणं प्रथिव्याः | 
आसदद्धिःा भुवनानि सम्रादिः्त्तानि व्वरणस्य व्रतानि 1” (ज्ु.यवे.वा.मा. सं. 
३०।) इति। तथा वरणस्य सर्वेः प्रार्थनीयस्य तव रकम्मसनज्ञंनी स्थः स्कम्भसलनी स्त 
इत्यथ. । “स्कम्भ रोधने, सजं अजने? स्कम्भनं स्कम्भ. रोध. स सज्यते क्रियते याभ्यां ते 
स्कम्भसजन्यो ( विभक्तेः पूवंसवणेदी्घ., “वा छन्दसी"तिपाणिन्युक्तेः । ) पाशरल् 
इतिशेषः । यं कमपि त्वं निगृहासि तस्य रोध इतस्ततो गमनमेताभ्यां निवायेते इत्य. 
भिप्रायः। एतत्पारासम्बन्धेनैव वरुणः पाञ्चीयुच्यते । अतः भप्रचेता वष्ण. पाशी". 
त्यमरसिंहेनाप्युक्तम् । वाजपेययाजी सम्राट् भवति, राजसूययाजी च राजा भवति 
“राजा वे राजसूयेनेष्ा भवति सश्राड़ाजपेयेनेति श्रुतेः । तदिन्द्र बाजपेययाजित्वपःङ 
वरुणे राजसूययाजित्वफङ चेतिद्वयमपि श्रुतौ ह्याप्नायते “इन्द्र सम्राुरुणश्च राजा तो ते 
भक्षं चक्रतुरयऽएतम् ॥ (ज्यु. य. वे.वा मा.ˆसं 5; ३७) ) इति । तन्न हि 
राजसूये उपवेश्चनाथमुदुम्बर काटनिमित्ता आसन्दी भवति । तस्यां यजमानः सीदतीत्यभि- 
प्रायेण इह वरुणं स्तुत्वा आसन्दी प्रसयुच्यते । है आसन्दि, त्वं वरणस्य राज्ञः सम्बन्धिनी 
ऋतसदन्यसि ऋताय यज्ञाय सद्यते उपविष्यते यस्यां सा छतसदनी ( ““करणाधिकरणयो- 

्चः°ति ल्युटुप्रव्ययः । ) ऋतं यज्ञस्तननिष्पतत्य्थमुपवेश्चनस्थानमूतासीत्यथः । एवमाखन्दी 
्रत्युक्वा तत्नत्यमासनं प्रत्युच्यते । हे आस्तृतासन, स्वं वरणस्य राज्ञः ऋतसदनमसि 
यज्ञाथमुपवेश्चनस्थानमसि । एवं वरुणासनं प्रसयुक्तवा पुनवेरणं प्र्युच्यते । हे वरणः यतो 
वरुणस्य सर्वै. प्रा्थनीयस्य तव ऋतसदनं यज्ञाथंमुपवेशानध्थानं पुरा अप्यमूदितिशेषः, अत 
एव आसन्दीस्थितमासनं तवैव तत्र त्वमासीद सुखेनोपविशेत्यथः । दै वरुणः -सजासने 
राज्ञेबोपविश्चति नान्यः कश्चिदपि; अतस्त्वां प्रवयेवं प्रत्रवीमि यदन्नोपविरोति । अन्न त्वय्युपः 
विष्टे सति त्वन्महामाग्यत्वसन्निकर्षान्ममाप्यमीष्टसि द्धिभेविष्यतीत्याङयः । क्र्रो सवेदेव- 
तानां पूजादर्शनात्कछशस्य देवतामात्रपूजने पीटत्वसद्धावादिह चरसे आसन्दीत्वमायोप्यते 

यज्ञोपवेशनसाम्यादित्यवगन्तव्यम् । अतो वरण प्रत्युच्यते, यत् ह वरुण, त्वमत्र आसन्दी. 
त्वारोपितकलशास्तृतासनोपय्युपविशेति । एवं तव स्तुतिपूवंकमिम कङरामुद्केन पूरयामि । 
यस्मादिह तव सा्चिध्यान्वदीयपाराभयादज्ञविघातका असुरादय इह नागमिष्यन्तीत्यार- 
सावाक्यथः ॥ 

जलप्राप्त्यर्थ तदीयमन्त्रलपपष्चेऽन्यत्र तदीयपुजनादौ च यथावदेव ्याख्यानुस' 
न्धेया । तदुभयपश्चेऽपि अभीष्टसिद्धिः भरचुरजखग्राप्तिश्च भवत्वित्या्ंसावाक्यार्थोऽनुस 
न्वेयः । सरवेस्मिन्नपि पष्चेऽन्यत्सवं समानमेव बोद्धव्यम् ॥ & ॥ 



२३१८ सच्राथंचन््रदयः। 

त्वां गन्धां ० ॥ ७॥ 

अनेन गन्धप्क्षेप इति याज्ञिका. समामनन्ति । भयश्च मन्त्रः षोडशोपचारपूजाप्रक- 
रणे व्यास्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रव्या । ७] 

ॐ याऽभोष॑घीः पूवा जाता दवेभ्य॑स्ियुगं पुरा । 
मने चु वभर्णाृष्ठ, तं धामानि स्र च॑॥८॥ 

लिङ्गोक्तदेवत्या बन्धुदष्टानुष्टप्छन्दस्का कटशस्थापनप्रकरणे सवषधिग्र्षेपणे विनि. 
युक्ता छगियम् › “या ओषधीरि' ति सवोँपधीः प्क्विपेदितियाज्ञिकानां प्रयोगपद्धतिषु दशं 
नात् । अथ मन्तराथेः | तत्र मन्त्रेऽस्मिन् युगशब्दः कार्वाची । त्रयाणं युगानां समाहार 
खियुगं त्रिकार वसन्ते प्रावृषि शरदि च पुरा सृष्ट्यादौ या ओषधय. पूवीः प्रथमाः भावि. 
नीभ्यः आद्याः जाताः उखन्ना वमूवुरित्यथंः । ओषधयः किमथं जाता इत्यपक्षायाञुच्यते ! 
देवेभ्यः ऋतुभ्योऽरथयेटयथः) “ऋतवो वे देवा.इति श्रुते. । ऋतव ओषधियुताः कन्तेव्या 
एतदथ मिव्यथैः । पूरवादधं यच्छब्द्रवणादिद्यत्तराद्धं तच्छब्दोऽध्याह्तेव्यः, यत्तदोर्नित्यसम्ब- 
न्धस्वात् । तथाहि तासां बश्रूणां जगल्नमभरणसमथनामोषधीनां रतं धामानि स्थानानि 
सप्र च प्राम्यारण्यभेदान् ब्रीह्यादिनीवारादीन्युरामांसादिजातिेदोश्च मने नु (च इह एवाथ) 
मने एव अहं जानाम्येवेत्यथः । अतो हे करश्च, ता' स्वोषधीसत्वयि प्रक्षिपामी ति वाक्यशेष. । 
“मन ज्ञाने यद्यप्ययं धातुधीतुपाठे पाणिनिना दिव।दौ पठितस्तथापि “बहूलमेतननिदर्च. 
नुमित्ति गणपूतरेण दश्लगणीपाटवाहूल्याभिधानाद् भ्वादौ बोध्यः। ततो बाहुरकाह्डथं छोटि 
आत्मनेपदे उत्तमपुरुषैकवचने सापि “रित आत्मनेपदानां ठेरे” इति एत्वे “एत ए? इति 
एत एवे “ममे” इति रूपम् । यद्ा दिवादावेव यथास्थितपाठेऽपि “व्यत्ययो बहुकमि?ति 
पाणिन्युक्तेरिह विकरणव्यत्ययेन इयनः स्थाने शप््रस्यय एव बोद्धव्य 1 अन्यत्सवंमसिमिन्प- 
क्षेऽपि समानमेव । अथवा हीनपदान्याहारेणास्य मन्त्रस्यायमर्थो यथा-हे सर्वोषधयः, या 
यूयं पुरा पूवेकल्पे जातास्त एव यूयं त्रियुगं (सुपां सुपो मवन्ती?ति वचनात्“ुपा सुटगि "ति 
पाणिन्युक्तेश्च सपतम्येकवचनस्थाने प्रथमेकवचनं तेन त्रियुगमित्यस्य त्रिगे इयर्थो बोद्धब्यः) 
त्रियुगे त्रिष्वपि सत्यादियुगेपु पवां जाताः क्ियुगे भाविनीभ्य ओषधीभ्यः आयाः तद्पे- 
क्षया प्रथमोत्पन्नाः स्थेतिशेष. । तासां बभरूणां चिरोत्वननेन भ्रानत्वासिद्गकवर्णानां युष्माकं 
रातं धामानि ( “धाम रदमो गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोरि''ति हैमचन्द्रोक्तेरिह धाम- 
राव्द्. प्रमाववाचकः । ) प्रभावान् रोगनिवारणबटपुष्टिकटत्वादिगुणविरशेषानहं मनै ज 
( लुनिपात. पादपूरणे ) मने मन्ये भह जानामीयथेः । विशेपतश्च युष्माकं स्त भेदान् यज्ञ. 
भेदेन स्ोँषधिमदौपधीत्यादिसंज्ञाविरोषांश्वाहं मने मन्ये जानामीर्य्थं.। ज्ञाखा च युष्मा- 
नस्मिन् करर प्रक्षिपामि । ता अस्माभिः कलश प्रकषिप्रा यूयं निर्विघ्रपूवंकमस्माकमेतत्कम्मं 
सम्पाद्य अस्मान् सुखं गमयेव्याशं सावाक्ष्याथः ॥ ८ ॥ 

“काण्डातफाण्डादि'7ति द्रापर्तेप इति याह्विकाः समामनन्ति। स चायं मन्तः 
षोडद्ोपचारपूजाप्रकरणे दृवाप्रदाने व्याख्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रव्या ॥ & ॥ 



मन्ार्भचन्द्रोदयः । ३१९ 

८अम्बेऽअम्बिकेः' इत्या्रपषवं प्रकचिमेदिति याज्ञिकानां प्रयोगपद्धतिषु प्रयोगदशना 

त्कर्ञ्ेऽनेन मन्त्रेणाघ्रपहवप्र्ेपो बोद्धव्य" । सं चायं मन्त्रो देवपूजाध्रकरणे रक्तिमात्रा- 
ने व्याख्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । तत्रायं विरेषः-हे अम्बे, हे अम्बिके) हे 

अम्बालिके, पहवाधिठावशचक्तिदेवते, भवतीं सम्भराथ्यं भवत्या अनुकम्पातः सरक्षितमाम्र- 

पलवमसिमिन् कठ्से प्रक्ठिपामि । तेन निर्विचरपूवैकमस्माकमेतदे वयजनकम्मं सम्पाद्य मां 
सुखं गमयेत्याशंसावाज््या्थैः । एतदेव वाक्यं भिद्यते । अन्यत्सवं पूवेवदिदापि सममेव।।१०॥ 

अधवा ।. 

ॐ अश्व्ये वों निषदनं पर्णे बो व्वसृतिष्कूता । 
गोभानऽत्किछासथ यत्नर्वय् पूरूषम् ॥ ११ ॥ 

लिह्गोक्तदेवत्या बन्धुदृ्टानुष्टुप् इह कटश्षस्थापतप्रकरणेऽस्थपहवग्क्षेपणे 
विनियुक्ता ऋगियमतिरिक्तमितिकारिकय्ा दीनपदरन्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तत्रेदं 

वे शिष्यम्, तथा हि-(“अखत्थः सर्ववृक्षाणामि?ति भगवदुक्तेरश्त्थस्य विष्णुरूपत्वावगतेर्वि- 

'्णोश्च “मूकं हि विष्णुर्देवानां यत्र धम्मः सनातनः ।” इति कंसस्य मन्त्रिभिः सहाभिमन्त्रण 

प्रकरणे श्रीमद्धागवतोद्धतप्रमाणेन स्वेदेवतामूसवं प्रतीयते । अतो देवाधिष्ठितत्वादेवाश्च- 
स्थस्य छोके नतिप्रदक्षिणादिना जनैः पूजा श्यते । तदभिप्रायेणेव कटशेऽन्त्थ पल्वप्रक्षेपणं 
याज्ञिकानां सम्प्रदाये परिदृश्यते । अतोऽग्वव्थ पटठवस्थितान्देवान्प्रस्युच्यते । दै देवाः, वो 

युष्माकम् अश्वत्थे निषदनं निषद्यतेऽस्मिन्निति निषदनं स्थानमस्तीतिशोषः । अत एव पर्णं 
तदीयपत्रे बो युष्माकमलुचरभूतेरन्येरपि देषः वसतिः अवस्थितिः छता । तथा यतश्च 
यूयमेतदश्वस्थपत्रैः सहास्मिन् कछ्शे सङ्गताः सन्तः गोभाजः गां मखभेदं भजन्तीति 
गोभाजः मखभेदभाजः इत् किक असथ करेति विद्याप्रकषे, इदिति एवाथ । मखभेद- 
भाज एव्र भवथ विदयाप्रकषैत्वाद् ज्ञानातिशयत्वादिति भावः । अतोऽश्वस्थपत्रेः सास्मिन् 
कलशे यूयं सङ्गता भवथेतिवाक्यशेषः । अस्तेः शपि अस्थेति रूपं टि । गोभाज इल्यत्र 
गोशब्दस्तु मखभेदवाचकोऽस्तीयवगन्तव्यं ““गौनीऽऽदिव्ये बरीवदं मखभेदर्षिभेदययोः । 

चियां स्यादिशि भारत्यां भूमौ च सुरभावपि ॥"” इति बृहद्राचस्प्यभिधानकोात् । किच्च 
हे देवाः, यूयं गोभाज" मखभेद भाजो भूवा परुष ( संहितायां छान्दसो दीघ" । ) पुरुषं 
यजमानं सनवथ ८ सनवतिः परिचय्योथ; । ) पस्चिरथ अन्नदानेन पोषयथेवयथंः । अतोऽ- 

हमपि युष्माकं मखभेदभाक्स्वं कत्तु स्वस्य च युष्मत्तोऽननप्राप्त्यथंमश्वस्थपत्रेः सह युष्मानस्मिन् 
कलशे प्रक्षिपामि यूयं च मयात्र प्रक्षिप्ताः सन्तो मखभेदभाजो भूर्वान्नप्रदानेन मामपि 
सुखं गमयतेत्याशंसावाक्याथेः । ११ ॥ 

ॐ स्योना परथिवि नो भवाटश्चरा निवेशनी । 
यच्छ न॒< म्मे सृप्पथा६ ॥ १२॥ , 

पृथिवीदेवया गायत्री मेधातिथिद्ष्टा ऋगियम् । करुशस्थापनप्रकरणेऽनयचां 
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कशो सपमृत्तिकप्रश्चेपौ भवति, “स्योना प्रथिवोति सप्र मदः इति याज्ञिकाश्रानात्। अथ 
मन्त्राथं । हे प्रथिवि, सप्तृ्तिकाधिष्ठावदेषते, स्वं नोऽस्माकं स्योना सुखरूप भव स्योन 
राष्दस्य सुखनाम निषण्टौ पठितत्वादितिभावः । तथा त्वं नोऽस्मभ्यं शम्मं स्वशरणं यच्छ 
देहि अस्मत्कल्याण कुर्वित्यभिप्रायः। स्व च किम्भूतेयपेक्षायसुच्यते। अनृक्षरा ऋश्चरः 
कण्टकः “ऋच्छतेः कण्डकः कन्तपो वा कण्टतेवी कृन्तते स्याद्रतिकम्मंणः?इतियास्को क्तेः । 
तद्भणं चौरदायादादिदुःखनिधृत्यथम् । न सन्ति ऋक्षः कण्टकाः दुःखदायिनो याया 
सा अनृक्षरा अकण्टका । तथा निवेशनी निविशन्ति जना यस्यां सा निवेशनी साधुप्रति- 
टाना (“करणाधिकए्णयोश्रे' तिल्युट् ।) तथा सप्रथाः प्रथनं प्रथः विस्तारः, तेन प्रथसा सह 
वर्तमानाः सप्रथा. सवे; प्रुरियथंः । हे प्रथिवि, या तमेवस्मूतासि तां सप्तय॒त्तिकारूपा 
त्वामस्मिन् कल्ल प्रक्षिपामीतिवाक्यशेषः। अस्माभिश्च प्रक्षिप्रा स्वम् अस्मदीययज्नकम्मं 
सम्पद्य अस्मान् सुखं गमयेत्याश्ं सावाक्याथेः ।। १२॥ 

“ याः फडिनीरिति पृगीफछमिति याज्ञिकाः सम।मनन्ति । स वायं मन्रः षोडशो. 
पचारपूजाप्रकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टठ्या ॥ १३॥ 

ॐ परि वाज॑पति८ क्विरशनिरैव्याम्य॑क्रमीत् । 
दपुद्रतानि द्ाष्चपे ॥ १४॥ 

~ . आभ्ेयी गायत्री सोमकदृष्टा इह करुशस्थपनप्रकरणे पृश्वरतनप्रश्ेपणे विनियुक्त 
गियमतिरिक्तमितिकारिकया हीनपदान्यभ्याह्ृस्य व्याख्यायते मया । तथाहि-वाजपतिः 
“वाज इत्यन्ननामे"तिनिघण्टु", वाजस्य अन्नस्य पतिः पाठकः कविः क्रान्तदशंनः अभ्रिः 
दा्ुषे-हवीषि दत्तवते यजसानाय रतनानि रमणोयानि वज्रमौक्तिकतर यपु ष्परागेन्द्रनील- 
कानि पञ्च रत्नानि दधत् ( दधातिरिह दानाथं, “इधान धारणपोषणयोः, दानेऽप्येे” 
इत्युक्तः । ) दधत् प्रयच्छन् सन् हव्यानि हवींषि पयंक्रमीत् परिक्रान्तवान् । परिक्रमणं भक्ष- 
णां स्वीकरणं तञ्चकारेयथेः । अम्निकलकरत्नदानप्रवाद् दृष्टा श्रुत्वा अहमपि {कठश्चस्थित- 
जङाधिकरणकवैदयुतानररूपमाध्यमिकाप्रः सकाञ्चाततद्रतनप्राप्यथंमिह कर्ये पञ्चरत्नं प्रकषि- 
पामीतिवाच्यशेषः। कणमात्रमपि पश्चरत्नमिह प्रधिप्रं सत् माध्यमिकाः प्रसादान्ममापि 
पत्ररःनम्राचुय्यं जनयिष्यतीत्यभिप्रायेण अहमप्यस्मिन् कठशे इदं पच्नरत्नं प्रक्षिपामि । 
तसश्चरत्नप्रदानफङं ममापि श्चदियस्वियाशंसावाक्याथेः । “दार दाने” ततो 'दाश्वान्ता- 
हान्०--'” इत्यादिना कसुप्रत्ययान्तो निपातः । दा्चति दत्ते स्म इति दाशान् तस्मै दा्टषे, 
इति चतुथ्यंकवचने रूपम् ॥ १४॥ 

। दिरण्यगभेः समिति द्िरण्यं प्र्ठिपिदिति याज्ञिकाः समामनन्ति । स चायं मन्रः 
पच्चमहायज्ञान्तगतन्रह्मयज्ञजपमच्नन्याख्याप्रकरणे व्यास्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रव्या ॥१५॥ 

“ध्ुवा सुवासा.” इति व्लमिति याज्ञिकाः समामनन्ति । स चायं मन्न समावत्तन- 
भरकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या | १६॥ 
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ॐ पर्णा द॑व परां पत.सपंणा पुनराप॑त । 
व्युरनेव -व्विक्रीणावहाऽइषभूल्ने शतक्रतो ।॥ १७ ॥ 

प्रजापतिदृठा ठेन्यडष्टुप् इह कठश्स्थापनप्रकरणे कलक्लोपरि पूणेपात्रस्थापने विनि. 
युक्ता ऋगियम्, ^पू्णी दर्वी ति पूणेपाच्रमुपरि न्यसेदिति याज्ञिकाम्नानात्। चातुम्मौस्ये साक- 
मेधपर्वणि यद्यपि दव्यी स्थाटीत ओदनग्रहणे विनियुक्त छगियं, तथाप्यनया ऋचा कलषा. 
स्थापनप्रयोगे कलशोपरि पूणेपात्रस्थापनं विदधति सवे सम्प्रदायिकाः । अस्मिन्पक्चे पूणं 
पातर दर्वीत्वासेपो बोद्धवघः, पूर्णपाघ्रस्य दव्यी सह पृणेसवसामान्यात् । यथा दर्वी ओदनेन 
पूण तथेव पू्णेपात्रमपि तण्डेः पूणेम् । एकन तण्डुलस्यैव विकृतियंदोढनम् । इतरत्र त॒ 
ओदनस्यैव प्रकृतियंत्ण्डुलद्रव्यम् । अथ मन्नाथः । हे दर्वि, अन्नप्रदानसाधनम्ते, कठादि. 
निर्मिते तवं पू्णी स्थाल्याः सकाश्ादच्नं गृहीत्वा तेनान्नेन पूर्ण भूत्वा परा पूरणैरवादेवोल्कष्टा 
सती पत इन्द्रं प्रति गच्छेयथेः । तथा सुपूणी कम्मंफटेन सुष्टु पृण सती त्वं पुनरापत 
भूयोऽप्मान्प्रत्यागनच्छेत्यथः । एवं दर्वीम्पर्यु्त्वा इन्द्रमप्रतयुच्यते । हे शतक्रत्नो, बहुकम्मन्, 
इन्द्रः स्वं चाहं चोभौ वदेव बसरशब्देन मूल्यमुपलक्ष्यते । ८ अच्र ठतीयायाः पूवे्वर्णो 
बोध्यः । ) वस्नेन मूल्येन इव इपममीष्टं हवि स्वरूपमन्नमूजं हविदीन फलृरूपं रसविरोषच्च 
विक्रीणाबहै परस्परं द्रव्यविनिमयरूपं विक्रयं करवावहै । अहं तुभ्यं हविदंदामि, स्वं च 
मद्यं फं देहीयथेः । वस्तुतस्तु अयमथेः स्पष्टतया दव्यामेव सङ्कटते न तु पणेपत्रे । किन्तु 
पूणेपात्रे दव्य" अध्यारोपणत्वेन दर्वीरिब्देनापि इहं पूणेपात्रमेव स्तूयते न तु दर्वी, तदर्थ- 
स्येहानुपपत्तित्वात् । यद्रा प्पूणौ, सुपूणौः इत्युभयत्र “सुपा सुधगि'"ति विभक्तराकार्ः, 
छान्दसत्वात्खीत्वं वा, ब्रह्म पूता पुनातु मामितिवदिद्ापि बोद्धव्यम् । तथा “ु्निडडपय्रह- 
लिङ्गनराणां काठहख्च्स्व रकटठेयडां च । व्यत्ययमिच्छति शाूददेषां सोऽपि च सिध्यति 
बाहुरुकेन ।। इति कारिकया दर्वीधघटकदी घकारस्याचों व्यत्ययेन हृस्वस्तत्परस्योपमावाच- 
कस्येवरब्दस्य छान्दसो लोपश्चातुसन्धेयः, “समूढमस्य पापसुरे” इतिवत् । तथा सति 
(अतिरिक्तं पदं याज्यं दीनं वाक्ये निवेशयेत् ।!” इति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्यास्या- 
यतेऽयं मन्न: । तथाहि-हे पूणेपात्र, त्वं दर्वि दर्वीं इव पूणा अर्थात् पूणे तण्डुकादिभिः परि. 
पूणं भूत्वा परया ८ अच्रापि विभक्तेराकारः खत्वं बाऽऽषेम् ) अर्थात् परं पूर्णैत्वदिवौ्छरष्ं 
सत् पत कठशोपरीतिकशेषः। कलशाधिष्ठितं देवं प्रति गच्छेथ. । तथा सुपूर्णा अथौत् सुपूरण 
कम्मेपलेन स्ट पूणं सत् त्वं पुनरापत भूयोऽस्मान्परत्यागच्छेत्यथंः । एवं पूर्णपात्रं प्रयुक्त्या 
तद्धिष्ठातृरतक्रतु प्रत्युच्यते । हे सतक्रतो, शतयज्ञ, पूणपात्राधिष्ठाद्देवः त्वं चाहं चोभौ 
वस्व ( “बहुं छन्दसीः?ति पाणिन्युक्तश्छन्दसि सवेविधीनां वैकल्पिकः्वादिह आङ इना- 
देश्चाभावे तृतीयाविभक्तेः पूवेसवणैः “सुपां सुदधगिः"टयादिपाणिनिवचनात् । शिरनेतिवदि - 
हाप्यवगन्तव्यम् । ) वस्नेन मूल्येन इव इषम् अमीष्टं हविःस्वरूपमन्नम् उञ्जं हविर्दान. 
फलरूपं रसविरोषच्च विक्रीणावह परस्परं द्रन्यविनिमयरूपं विक्रयं करवावहै । अहं तुभ्यं 
पूणेपात्रस्थं तण्ड्ररूपं हविदेदामि, त्वं च मद्यं पृणेपात्रस्थतण्डटरूपहवि.प्रदानफलं 
देदीयथंः ॥ १७॥। 

“पूणोद वीं "त्यस्य पूणहुतानपि (प्रयोगो) विनियोगो दर्यते । तस्पक्षे “सुवः खादिरः, 
०९ 



३२२ मन्राथेचन्द्रोदयः । । 

अङ्कमा त्रहृत्तुष्करः”” इति कात्यायनयचनेन श्ुवस्याङ्खष्ठमात्रलृत्तपुष्करत्बावगतेः सवस्य 
दव्यी सह् युलघाम्याल्घुवे दर्बीलारोपस्य सामञ्जस्यमेब । अतः पूणौहुतिदहोमपश्चे किञि- 
देव वाकयं भिधते। तद्यथा-है दर्वि, दन्याक्ृतिखुबाख्ये, होमस्ाधनभूते, स्व पूरणा 
आन्यस्थाल्याः सकाञ्चाद् घृतं गृहीत्वा तेन घृतेन पूणा भूत्वा पय "पूणेत्वादेवोक्छृष्टा सती पत 
पूणोहतिहोमाधिष्ठावरदेवं प्रति गच्छेत्य्थः । अन्यत्सर्वं पूवेवर्सममेव बोद्धव्यम् ॥ १७॥ 

८^तन्त्वा यामीति वरुणमावाह्य वरणं पूजयेदिति याज्ञिकाश्नानात्तत्वा 
यामीययं मन्न इह कल्शस्थापनध्रकरणे वरुणावाहने तप्पूजने च विनियुक्तो टरयते । 
स चायं मन्वः क्लानप्रकरणे प्रागेव व्याख्यातरतत्रास्य व्यास्या द्रष्टव्या ॥ १८ ॥ 

, एव (मनोजूतिरिति कर्शं प्रतिष्ठापयेदि"ति याक्घिकाः समामनन्ति । अयञ्च 
मन्प्रोऽग्रे प्राणप्रतिठामच्व्यास्यावसरे व्याख्यास्यते । तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । १९॥ 

सम्प्रदाये तु कुत्रचित् “श्रीश्च ते" इति श्रीफछं दत्वा “मनोजृतिरि”ति कल्यो प्रतिष्ठाप्य 
तत्न “तत्त्वा यामीति वरुण पूजयेदिस्यपि प्रयोगो टरयते । तत्पक्चे कररस्थापनप्रकरणे कशे 
शरीफलान्तसवेसम्भारपरक्षेपणानन्तरं वरुणपूजञेत्यवगन्तन्यम् । “श्रीश्च ते इति श्रीफल- 
प्रदानमन्त्रस्य व्याख्या पडङ्गरतरप्रियमन्त्रव्यास्याप्रकरणे पुरुषसूक्ते द्रष्टव्या ।। २० ॥ 

।॥ इति कर्शस्थापन मनच्रन्यास्या ॥ 

॥ अथ न्चयहमन्त्राः ॥ 

ष | ५ आकृष्णेन रज॑सा वत्तमानो निवेशय॑न्नएत॒म्मस्यश्च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति युवनानि पयन् ॥ १ ॥ 

अथ नवम्रहाः-“सूय्यः सोमस्तथा भौमो बुधजीवसिताकंजाः। राहुः केतुरिति प्रोक्ता 
ग्रहा रोकहितावहाः |: इति स्कान्दप्रमाणात् । तेषां नवप्रहाणां मन्राश्च यथा याज्ञवल्क्य. 
मोक्तास्तथ प्रददयन्ते । तथाहि--“आङ्कष्णेन इमन्देवा अभिमृदी दिवः ककुत् । इद्रुद्स्वेति 
च ऋचो यथासंख्यं प्रकीत्तिताः ॥ ृहस्पतेऽतियदय्यस्तथेवान्नातपरिखुतः । शन्नो देवीस्तथा 
काण्डात्केतुं कृण्वज्निति क्रमात् 2 इति । तत्र आक्रृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिखि- 
षटुप्छन्द्ः सूर्य्यो देवता सुच्यपूजने सूच्यभ्रीयर्थे तदीयजपहोमादौ च विनियोगः! पच्चदेव- 
तापूजने व्याख्यातोऽयं मन्त्रस्त्रास्य व्याख्या द्रष्टन्या || १॥ 

$ > © ड इमं देबाऽअसपुत्र2े०छंवद्धं महते कषत्राय महते उ्यषठयांय महते जान॑राज्युये- 
्स्येन्द्रियाय । इममृयुष्य पुत्रमघुष्यं पुत्रमस्ये व्विशिऽएषरोऽमी राजा सोपोऽ- 

स्माकं ब्राह्मणान् राज ।(२॥ 

"अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिच्छेषिरत्यष्टिच्छन्दः सोमो देवता सोमपूजने सोम्ये 



मन्रष्थंचन्द्रोदयः। ३२३ 

तदीयजपहोमादौ च विनियोगः, पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्यवचनात् › सोमोऽस्माकमिस्यत्र सोमः 
लिङ्गश्रवणाच } डिङ्धच्च “जथग्रकारानं शब्दसामथ्यं' लिज्म्' इति मीमांसायां स्पम् । 
अतो मन्त्राणां विनियोगप्रकमे ““्रतिरिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदो 
्वल्यमथविप्रकपीत्?" इति. जैमिनिना सूत्रं सूत्रितम् । सोमचिन्ञास्सोमपूजनादो तदीयजपदहो 

मादौ च विनियुक्तोऽयं सन्त्र इति स्पष्टम् । सोमञ्चन्द्रः स एवेहामिप्रेतो न तु बहीरूपस्तस्य 
नवग्रहाणां मध्ये देवतारूपसेन भ्रहणानहैत्वात् । अतश्चान्द्रमसोऽयं मन्त्रः, “अब्जो जेवा- 

तकः सोमो ग्डोखेगाङ्कः कलानिधिः । हिमाशश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः इमुदबान्धवः ॥” इत्य 

मरसिहोरते" । “अतिस्किमिति कारिकया दीनपदमन्यध्याह्स्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । तथाहि- 
हे देवाः, इन्द्रादयः, यूयम् इमं चन्द्रं देवं सुवध्वं प्रस्यध्वम् अस्मदभीष्टसिद्ध-यथं, यज 
भानपक्चे यजमानाभीष्टसिद्धयथंमिति रेष. । कच्छं युष्माभिः प्रेरितः एप सोमः अयं चन्द्र 
असपत्नं शान्ुरहितं यथा स्यात्तथा छरत्वा सत्कम॑णि सुव्यवहारे च अस्मानपि सुवसिति शेषः। 
सति हि सपलने नानोपद्रवस्वेन व्यम्रचित्त्वाद्विधिवदनुषएठानासं भवात् । यद्रा नास्ति सपनः राचः 
शारीरिकन्याधिञ्वंरादियंस्मिन् कम्मेणि तद्यथा स्यात्तथा छरर्वा सत्कम्मेपरि सुव्यबह्यरे च 
अस्मानपि सुवस्िति रोषः, रा्रुभूते उवरादौ शरीरस्थे सति सत्कम्मंणि सुव्यापारे च मनसोऽसं 
रग्नत्वात् । किमथं सुवस्िटपेक्षायामुच्यते । महते क्ष॒त्राय क्षत्रस्येदं क्षात्रं ( हस्वत्वन्तु 
न्दसम् ) तस्म क्षत्राय क्षात्रखप्राप्त्यथमित्यथेः । क्षात्रच्वाच्र पराक्रमतवमभिप्रेतं तदस्माकं 

सत्कमेणा सग्यापारेण च यथा स्यात्तथा त्छत्तुं प्रेरयरिवति मावः । तथा महते च्येष्छ्या्च 
उयेषठस्य भावो ज्यैष्ठ्यं तस्मै ज्येष्ठ्याय श्रेष्ठमावायेव्यथ. । श्रेष्ठत्वं च विद्याजातिविनयधनादिस- 
स्पत्तिभिरुचत्वमभिप्रेतं, तदस्माक सस्कमणा सुव्यापारेण च यथा स्यात्तथा तत्तत्कतत प्ररयस्विति 
भावः । तथा महते जानराञ्याय जनानामिदं जानं, राज्ञ इदं राञ्य॑, जानं च सद्राञ्य चेति 
जानराञ्यं तस्मे जानराञ्याय जनाधिपत्यायेत्यथः । येन सत्कम्मणा सुव्यापारेण च जनाधि- 
प्यमस्माकं भूयात्तथा तत्तस्कम्मं कन्तुमस्मान् प्ररयव्वित्यभिप्रायः । तथा इन्द्रस्य आद्मन 
इन्द्रियाय इन्द्र आत्मा तस्य इदम् इन्द्रियं ज्ञानं तस्मे इन्द्रियाय आ्मज्ञानायेव्यथः। 
येन॒ सत्कम्भणास्माकमा्मज्ञानं सम्पद्यत तत्कम्मं कत्तमध्मान् भ्ररयल्वित्याङायः । इमं 
चन्द्रं किम्भूतमित्यपेक्षायामुच्यते । अयुष्य सूय्येस्य पुत्रं “सुषुम्णः सूय्यररिमश्चन्द्रमेः'ति 
श्रतेः । तथा अमुष्यै ( ष्ष्छ्यथं चतुर्थी ) अमुष्याः दिकः पुत्रम् अत्रिमहर्षेश्क्चचि' छतं तेजो 
दिशा धृतं ततः सोमो जात इति व।युपुराणे स्थितसवात्तद् भिभ्रायेणोच्यते । तथा अस्ये 
विदे अस्याः विश्च समस्तसंसारप्रजायाः अधिपतिमितिशेषः । यद्वा किमथमयं दिशा धृत 
त्यपेक्षायामुच्यते । अस्ये विशे अस्ये प्रजाये ( तादथ्यं चतुर्थी ) एतस्रजाथमित्यथः । 

आप्यायनग्रकाशादिसिः प्रजानामनुम्रहणायेति भावः| एवम्भृतमिमं चन्द्रम् अस्मदभीषएटसि- 
द्वयथं, यजमानपक्च यजमानामीष्टसि द्व.यथञ्च सुवध्वमिति वाक्याथेः । इमं चन्द्र सुवध्वमित्ि 
देवान्ध्रसयक्तन्तत् कारणमुच्यते । दे देवाः, अमी अभुकदेश्चवासिनो जनाः; अथात् अमुक- 
देशवासिन्यः प्रजाः वो युष्माकं सन्तीति शेषः । अत" स्वप्रजानामुपकारयाथं तद मीष्टसि 
द्विकम्मेणि युयं चन्द्रं सुवध्वम् । कृतोप्कारस्येबोपकारप्रसिद्धेः सव्यक्सरे इमा अपि प्रजा 
हविदानेन युष्मानप्युपकरिष्यन्तीरयाश्चयः) क्च हे देवाः, एष सोमः अयं चन्द्रोऽस्माकं 
ब्राह्मणानां बह्यविदां द्विजातीनां राजा प्रभुरस्तीतिकेपः । अत्तो वयं तमेव सोमं चन्द्रमनु- 



३२४ भन््राथेचन्द्रौदयः । 

भ्यायामः पूजयामश्चेति वाक्याथ | किच्च राजते शोभते इति राजा दीप्यमानः स्वतेजसा 
भासमानः सोमश्वास्मान् सदेवाभीष्टफल्प्रदानेनाुगरृहास्विति शेपः। राजा राजसूययाञी 
वा सोमः “यजा वै राजलूयेनेषटा मवति सब्राङ़ाजपेयेन तरति सवेठं पाप्मानं योऽद्वमेषेन 
यजेत इतिश्रुतेः । यमेवभ्भूतं चन्द्रं वयं यजामः सोऽस्मानापभ्यो रक्षतु अरिषटनिरसनेन 
भोभ्यपदाथेप्रदानेन च सुखयतु चेलयाशंसावाक्याथेः ॥२॥ 

अमनिमद्धां दिवः कृङततिं ~ पृथिचव्याऽभुयम् । 
अपा रेतांसि ` जिन्वति ॥ ३॥ 

अस्य मन्त्रस्य विरूप छपिगीयत्री छन्द ' छजो देवता छजपूजने कुजग्रीयथें तदीयजप- 
होमादौ च बिनियोगः,पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्ययचनात्। तत्र “अतिरिक्तमिः'ति कारिकया हीनपदा 
न्यभ्याह्यय व्याख्यायतेऽयं मन्तः । तत्र पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्यवचनस्वरसादयमिति पदेन कुज 
एवाकृष्यते । तथाहि-अपां रेतांसि जिन्वति अयं द्ुज इति शेषः । “अप इति कम्मेनामे?ति 
निघण्टुः । “'जिन्वतिः प्रीतिकम्म गत्तिकम्मा वेति यास्कः । अपां कम्मेणां रेतांसि साराणि 
सुखरूपेण परिणतानि श्युभकम्मेणां परिणामफटानि नित्यत्वात् जिन्वति गमयति प्रापयती- 
त्यथः । भक्तेभ्यः सुखानि ददातीलयथेः यहा अयं कुजः अपां रेतांसि जिन्वति दुरोका- 
स्ास्यमानानां धाररूपाणामपां कारणानि जिन्वति पुष्णाति वृष्टिं जनयतीत्यथंः । “अयं 
व्ेनग्योदयसपरदिनगभं ज्योतिजेरायू रजसो ञ्विमाने"' इति शरुतेवृप्स्यथेमपां प्रणस्य चन्द्र 
कतृत्वावगतेस्तत्रेवायमपि चनद्रमण्डसश्चारिस्वेन वृष्टिकारणान्युखादयति । तदेव श्रुत्या 
प्रतिपाद्यते “अपा रेता$सि जिन्वति", इति । ५. त्यभिप्रायेणेव अ्योतिनिबन्येऽगयुक्तं 
निवन्धकत्रौ ^चर्व्यङ्गारके धृष्टिश्िधा धृष्टिः रानेश्वरे"इति । भङ्कारकः कुज एव, 
अङ्धारकः कुजो भौमो रोहिताङ्गो महीसुतः” इत्यमरसिहोक्तेः । अयं कुजः किम्भूत 
इत्यपक्षायायुच्यते । दिवो मूद्धा दिवोऽन्तरिक्षखोकस्य मूद्धी शिरो मूतः । तत्र स्थितत्वा. 
त््सूद्धखेनोपचय्यते, शरेष्ठ इति भावः । “दिव” इ्यन्तरिक्षनाम । तदुक्तममरसिदेन 
“योदिवो दे खियामभनम्” इति । पुनरयं जः किम्भूतः अभि. जघ्रगणी. शरषठतरः अम्निवत्त 
जस्वित्वादभ्िवद्र्तवणत्वाद्रा । जस्य रक्तवर्णव्वं प्रसिद्धं, तच्च “आवन्त्यं कषु्चियं सतम्” 
इत्यादियाज्ञिकेरप्युक्तम्। “छोहिताङ्गं नमाम्यहम्? इति व्यासोकतेशच । “छोहितो खोदहिताक्षश्च 
सामगानां छपाकरः” इति तदीयख्लोत्रादायपि दशेनाच । अग्निशब्दस्य साधनप्रणाी 
व्याख्यान्ते स्फुटीभविष्यति । सा चामरे द्रष्टव्या | अयं कुलः पुनः किम्भूतः ककुत्पतिः 
५कृङ्कुद् मिति महन्नामेः 'ति निघप्डुः, तस्यान्तरोप आः । कक्तं महतां पततिः ककुत्पतिः 
महज्नपाखक इयथः । कम्मोुष्ठानरतनेवायं पाति कम्मौनुष्ठानविुखांस्त॒ नाश्चयवीत्या- 
शयः । तथा परथिवयाः भूमेः पत्र इति शेपः । भूमिपुत्रस्वश्चास्य प्रसिद्धमेव “आदित्याभिमुखं 
भोमम्” “धरणीगभेसम्भूतम्ः" “लछोदिताङ्गो महीसुतः इत्याद्युक्तः । य एवं गुणविशिष्टोऽयं 
डुजस्तमह परिचरामिः अनुध्यायामि च । परिचरतेः पूजनाथैरवान्मत्सप्यया परितष्टोऽयं 
ङुजो ममाशेषारिछं इटित्यपनीय मर सुखं गमयस्वितयाशेसावाक्या्थः। अगिरशब्दस्य साधन- ३ भ $ 

^ मणा प्रदश्यते । तथादि-अभर प्रथमं नयतीत्यग्निः, अभ्रोपपदान्नयते; ‹ 'सत्मुद्धिषद्रहदुहयुज- 
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विदभिदच्छिद्जिनीराजामुपसर्गंऽपि किप्'इति पाणिनीयसूत्रेण क्रि्रत्यये किपः स्वप- 
हारखोपे प्रषोदरादित्वादग्रशब्दस्य रेफाकारयोरछोपि कृदन्तव्वास्मातिपदिकत्वे स्वायसपत्तौ सका 
रस्य श्त्वे विस्तगं च ते प्रथमेकब चनेऽभ्चिरिति पदं सिध्यति । तरिविधा हि शब्द्व्यवस्था-- 
प्रयक्षवृत्तयः, परोक्चघरत्तयः, अतिपरोक्षव्रत्तयश्चेत्ति । अत्र चातिपरोक्चव्त्त्याभिश 
कुजविषयेऽग्रणीरिच्यथं गमयतीत्यवगन्तन्यम् । ननु अभ्चिश्चब्दो बवहावेव प्रसिद्धोऽस्ति कथ- 
नतर्हिं कुजविरोपणतेनेह स्वीकृत इति चेत्तत्रोच्यते । द्विविधो हि रब्दो यौगिको रौटिक्श्च । 
यत्र रूढ्या निबोहो न जायते तत्र यौगिकृकल्पनयैव शब्दाथः सङ्गच्छते । अ्चिशब्दस्य बहौ 
सप्रसिद्धत्वेऽपि सति कुजविपयेऽगिनिशब्दोपादाने तंदथेस्यानुपपत्तित्वादिह यौगिककल्पनयाऽ- 
भिश्ष्दस्य ुजविरोपणव्वेनाभगण्याथेकत्वमिति नात्र तिरोहितमिवास्तीति समाधानम् । 
यद्वा अथिरिति प्ठ-चथें प्रथमा? तत्र इवशष्दाध्याहारेणायमर्थः । अभ्निः अथात् अभरेमृदध॑ 
इव अयं कुजो दर्यतेः इति शेपः । अतिरक्तवणव्वादिति भावः} तथा दिवः द्॒रोकस्य 
अन्तरिक्षस्य वा ककुत् चिहं भूपणमित्यथंः । अथवा दिव इव्युपटक्षणं सवंस्यास्य जगनो 
महव्कारणमित्यथः! व्रृषिप्रदत्वादिति भावः । अत एव पतिः सर्वस्यास्य जगत्तः पाङकोऽपी 
व्यथः | तथा प्रथिव्याः पुत्र इतिशेषः । इटसोऽयं कुजः । अन्यत्समानम् ॥ ३॥ 

1 क, ति (~ । कमि +© 1 

इद्वुध्यस्वाग्नं प्रतिजाखृहि त्वणिष्टापृत्त सठसृनेथाम॒यञ्च । 

अस्मिन्त्यधस्येऽअध्युत्तर स्मिन्विष्वेदेवा यजमान सीदत ॥ ४ ॥ 

उद्ृध्यस्वेत्यस्य परमेष्टी छऋषिखिष्रष्डन्दो बुधो देवता बुधपूजने वुधग्रीत्यर्थं तदीयज्ञम 
होमादौ च विनियोगः, पर्व्त्याज्ञवल्क्यवचनस्वरसात्। तत्र “अतिरिक्तमिःति कारिः 
कया हीनपदान्यध्याह्य व्यास्यातेऽयं मन्न: । तथादहि-हे अन्ने, अग्रे प्रथमं नयतीत्य्चि 
तत्सम्बुद्धो हे अग्ने, अग्रगण्य; स्वेश्रषठः हे बुध, सम् उद्ध्यस्व उद्द्धो भव सुप्रकाशो 
भवेत्यथेः । किंच दहे बुध, त्वं प्रतिजागृहि “जागर निद्राक्षये” ममाभीष्टसिद्धयथ जागर 
कश्च भव निद्रारदहितो भवेव्यथः । किच्च हे बुधः खसरसान्मम इष्टापत्तं श्रोतस्मात्तं कम्मंणी 
संसजेथाम् ( अत्र पुरुषव्यत्ययः ) संसजेतां सं सष्रे भवतामिव्यथः । किञ्च हे बुघ; खलः 
सादादयं मम यजनावुष्ठानप्रयोगश्च फटेन सह संसखजेतामितिवाक्यशेषः । फडेन सहं 
संखष्टो भूयात्सफलो भवसिवित्यथेः । तथा सति यजमानः त्वदीयो यष्टाहमस्मिन्सधस्ये 
सह् तिष्न्सयरिमिन्निति सघस्थः (“सुपि स्थ” इति कः, “सधमादस्थयोश्छन्द सिः इति सहस्य 
सधादेशश्च) तस्मिन् सधस्थे स्वीयेऽस्मिन् सहावासे पुत्रकछव्रादिभिः सहितेऽस्मिन् स्वीय- 
स्थाने स्वससादादरिष्टनिरसनेन नैरुभ्यो भूत्वा यथा सीदेयं तथा कुविति रोषः । कथमिखयपे 
क्षायाुच्यते “अध्युत्तरस्मिन् विदेदेवाः सीदत" इति, अत्र “त्िडां तिङो भवन्तीति 
वचना^्स्सुप्चिडःङपप्रहे'"ति करिकया पुरुषव्यययः; वहुरं छन्दसीति पाणिन्युक्तेख्डथं छोद् 
च बोद्धव्यः; प्रोपमानं चैतत् , सप्तम्यन्तं सघस्थपदं चाध्याहत्तव्यन्तबोऽयमथेः । यथा 
विश्वेदेवाः सवे देवा उत्तररिमन् सर्वोस्ृ्टे सघरथे देवेः सह स्थितियोग्ये' रविोके युखोके 
अधि अधिकं चिरकाङं सीदत सीदन्ति तिष्ठन्ति तथाहमप्यस्स्मिन् सधस्थे स्वपुत्रकखत्रादिभिः 
सह स्थि तियोभ्ये स्वावासस्थाने सीदामीयभिप्रायः | इह रोके सुखं भुक्त्वाऽन्तेऽपि वस्सादा- 
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देव उत्तरस्मिन् उच्छृ तर्मन् दुरोके सदस्यामीन्यप्यलुषज्ल. । “दौब उत्तरठं सधस्थम्. 
इति श्रतेषिद्वैदेवैः सान्ते स्वस्य सारोक्यञ्च मया प्राथ्यते इति भ।वः । भन्त्रेणानेन 
पराथौलछानेऽपि यां वै काञ्चन यज्ञे आरिप श्रत्विजऽआश्चासते यजमानस्यैव सा? इति 
श्रतेयथोक्तेव व्याख्यायुसन्धेया ॥ ४ ॥ 

१ ॥ 1 < 1 

बहस्पतेऽअति यदर्योऽअहा चुमहटिभाति क्रतगल्लनेषु । 
यदीद्यच्छवसऽऋतप्रजात् तदस्मास द्रविंणन्पेहि चित्रम् ॥ ५॥ 

“बृहस्पते” इत्यस्य गृस्समद् छपिखिष्ुप्डन्दो बरृहस्पतिदंवता ब्रहस्पतिपूजने ब्रहस्पति- 
्रीस्य्ें तदीयजपहोमादौ च विगियोगः; पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्यवचनस्षरसात् । तथा बहस्प- 
तिसवे बाहेस्पव्यप्रहणेऽस्य मन्रस्य विनियुक्तःवाच्च । “्हस्पते” इति ब्रहस्पतिखिद्धश्रवणा- 
त्कात्यायनेन तत्र विनियोग उक्तः } ब्रहस्पति शब्दाथेस्तत्साधनप्रणाछी चैवं, बृहतां देवानां 
पतिः ब्रहस्पतिरितिप्राप्रे “तद्रहतोः करपव्योश्चोरदेवतयोः सद् तखोपश्चे"ति पारस्कर 
गणपूत्रेण सुडागमे ब्हच्छष्दावयव तकारस्य रोपे च बृहस्पतिरिति पदं सिध्यति । ब्रहस्पति 
गुरुः अथोतसुचाय्यंस्वादेवपाक इलथः । यद्धा बहतः वाचः पतिः बरहस्पतिरिति “वाग्वै 
बहती तस्या एष पतिष्हस्पतिःः इति श्रतेः, ब्हस्तिवौचस्पतिर्गीष्पतिरिति यावत् | 
अतोऽमरसिहैनाप्युक्तं “शरृहस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिर्धिषणो गुरूः इति । अष्टौ यानि 
व्याकरणानि तत्रैकं बाहेस्पतं व्याकरणमिति गुरपररपरातः श्रूयते । किन्तु यमनराञ्यक्चासने 
८.““अओरडजेबःः इत्यस्य समये ) बहूनां पुस्तकानां विनाशे तत्राप्यापि बाहस्पतव्याकरणस्य 
विनष्टत्वाज्नेदानीं तदुपरम्यते । 

अथ मन्राथः । ब्रृहतां देवानां पतिः गुर्त्वात्तसपाङ्को ब्ृहस्पतिः, यद्रा ब्रहतः बाच 
पतिः ब्हस्पतिवोक्पतिस्तत्सम्बुद्धौ हे ब्रहस्पते, देवगुरो; व्याकरणराखप्रगेतवी हे सुराचाय्य, 
चित्र ननाविध तत् द्रविणं धनम् अस्मासु त्दुष्ठानकन्चषु धेहि धारय स्थापयेयथःः | 
अस्मभ्यं तद्धनं देद्ीति भावः । तत् कि धनमिव्यपेक्षायामुच्यते। अय्य: सामी अथाद्धन 
स्वाम वरयो वा यद्धनम् अत्यहीत् अतिशयेन अंति पूजयतीत्यथः । इह छ्डर्थं लेट् 
“लेटोऽडाटौ इत्यडागमः; (दइतश्च छोपः परस्मेपदेषु" इति तिप इकाररोपश्च बोध्यः | 
“अय्यः स्वामिवेदययोरित्यमिधानादिह अय्यरब्दो धनस्वामिवाचको वेदयवाचकश्चत्य 
लुखन्धेयम् । तत्र अय्यंश्चब्दः रवामिन्यम्तोदात्तो वैदये आ1द्यद्ात्तः । ईदवरयोग्य 
तद्धनं देदीप्यभिग्रायः। किच दहे ब्रहस्पते यद्धनं जनेषु रोकेषु विभाति विविधं शोभते 
इयथः । तद्धनं कीटशमित्यपेक्षायाुच्यते । यद्धनं द्युमत् यौः कान्तिस्तदस्यास्तीति 
द्युमत् “दिव उत् इत्यकारः) तथा कऋतुमत् करतवो यज्ञा विद्यन्ते इति क्रतुमत् येन धनेन 
यज्ञाः क्रियन्ते तां धनं देदीतयथः । किञ्च हे ऋतप्रजात, ऋतात् सत्यात् ब्रह्मणः सका 
यात् प्रजातं प्रकृष्ट. जातं जन्म यस्थ स ऋमतप्रजातस्तत्सम्बुद्धौ हे ऋतप्रजात, बद्योत्पन्नः ब्रह 
स्पते? तद्धनमस्मासु "धेहि स्थापय अस्मभ्यं देहीत्यथेः। यद्धनं शवसः (“सुपां सुपो भवन्तीति 
दृतीयकवचने ङसादेरा ) रावखा “शव इति बलनाम ति निघण्टुः, बन् दीद्यत् दापयति 
प्रापयति वा धनान्तरं १ तद्धन देहीत्यथः 'दीद्यत्ः इति “द्य दानगतिहिसाद्नेषुः ! टलयस्मा- 
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ण्णिजन्वात् “छन्दसि छड्ङ्टिः” इतिपाणिन्युक्तरेडथं छडिः प्रथमपुरुषैकवचने रूपम् । 
अडभावश्च आषैः, “बहृटं छन्दस्यमाडयोगेऽषि"” इति पाणिनिवचनात् ॥ ५॥ 

[, [4 4 1. ४ ॥ ४ 

अन्नासपरिसुतो.रसं बरह्मणा व्यपिदत्ुत्रं पयः सोम॑ प्रजापति । 

ऋतेन सृत्यमिन्टियं विपान॑ठं शुक्रमन्धंपृऽडद्र्येद्ियमिदं पयोऽपृतं मधु ॥६।॥ 
अन्नात्परिखुत इत्यस्याधिसरस्वतीन्द्रा ऋषयो ऽतिजगतीनच्छन्द. शक्रो देवता 

यु करपूजने शुकरप्ीस्य्थं तदीयजपदहोमादौ च विनिखेगः, पूर्वोक्तयाज्ञवस्क्यव च नस्वरसात् , 
युक्रमन्धस इति शुक्रलिङ्गाच्च | “अतिरिक्तमि'?ति कारिकया हदीनपदान्यभ्याहय व्याख्याय॒तेऽयं 
मन्वः। तथाहि-“सुपां सुपो भवन्तीति व चनास्रथमेकव चनस्थाने दहितीयेकव चनं श्युक्रमिति। 
वस्तुतस्तु विनियोगत इह शुक्र इति प्रथमान्तत्वेनोद्यम् › ततोऽयमथंः । ईटशः शुक्रः शुक 
ग्रहो देव्यगुषः बरह्मणा वेदेन गायत्रीटक्षणेन ईहशं रसं व्यपिबत् विविच्य विशेषेण वा पीत- 
वानित्यथ. । कीदशं रसमित्यपेक्षायाञ्रुच्यते । अन्नास्परिसखुतः ( अत्र दितीयेकवचनस्थाने 
प्रथमाबहुवचनं प्रथमेकवचनं वा “'सुपां सुपो मवन्तीः'ति वचना “श्ुपां सुहगिव्यादिपाणि' 
नयुक्तेश्च ) अन्नास्परिखुतम् अन्नं मक्तपरम् अद्नीयद्र यमात्रपरं वा अद्यते यत्तदन्नं तस्मादन्नात 
अथोद्क्तादेद्रौक्षादेवां सकाशात् परिसुतं परि सवेतो मावेन च्यावितम् एत)द्ं रसभियथं. । 
कोट शः शुक्र इत्यपेक्षायायरुच्यते प्रजापतिः “प्रजा स्यात्सन्वतौ जने” इलयमिधानास्रजाद्च- 
व्दोऽत्र जनवाचकः; तेन प्रजानां जनानासर्थात् मक्तजनानां पतिः पालक इयथं' । रसं 
न्यपिबदिप्युक्तङ्किन्तु कस्य रसमिति नोक्तन्तदपेक्षायामिदमुच्यते, यत् अन्धसः संचन्धिनं 
रसमियथेः । ( अन्ध इत्यन्ननासेति निवण्डु ) तेन अन्धसः अन्नस्य अर्थातुरारूपान्नम्येनि 
याचत् । तत्सम्बन्धिनं रसं व्यपिवदििति भावः । नवु ब्राह्यगो भूत्वा सुरारूपान्नस्य रसं कथ- 
ङ्ारं व्यपिबदिव्याशङ्क-योच्यते । क्षत्रं क्ष॒त्रभाव क्षुत्नियत्वं सवीकरृव्येति शेप, क्षचियस्य 
युरापानप्रसिद्धः । “ब्राह्मणो मदिरां पीता ब्राह्मण्यादेव हीयते” इत्यादिवचनेन ब्राह्यणस्य 
सुरापानप्रतिषेधात् क्षतररूपं धृत्वा पीतवानिति भावः । तथा सुरारसं पीत्वा पयः सोमं च 
ठ्यपिबत् इद् पयः क्षीरम् इमं च सोममिति विविच्य पीतवानित्यारयः। ऋतेन सत्येन ब्रह्मणा 
वेदेन गायत्रीरक्षणेन सुयारसपानादिद् सव्यं जातं यत् वेदोक्तविधिना सुरापानं न दोषाव- 
हमितिरोषः, “सौत्रामण्यां सुसं पिबेदि'ःति वचनात् । तदिदं विपानं विविच्य पानमर्थाद्र 
दोक्तविधिना सुरापानम् इन्द्रियम् इन्द्रः आत्मा तस्य इद मिन्द्रियम्थाद्रीयंप्रदमिति भावः ! तथा 
इन्द्रस्य शक्रस्य इन्द्रियं वीय्यप्रदं च जातमिति रोपः । अथ कदाचिन्नमुचिनेन्द्रम्य वीर्य 
पीतं तेनेन्द्रो तवीय बभूव । पश्चाद्धतवीय्योऽपीन्द्रो ब्रहस्पतिप्रसादादपां फेनेन नमुचे 
दिर उदवत्तयत् । तस्मिन् हते रुधिरमभिश्रः सोमो जातस्तं छोहितमिश्रं सोममश्चिनौ देव- 
भिपजो तत्सहकारिणी सरस्वती च गृहीता तेनेन्धरस्य भपञ्यं च्ररिनद्रश्च तद्विपानतस्तद्रप- 
उर्यत्रसाद्च बीय्यंवानभू दिति श्रुतिकथातुसन्धेया । तदभिप्रेत्य इट एवमुक्त यत् ““इन्द्रभ्ये- 
न्द्रियम्” इति। तथा च श्रुति. ध्यमाधिना नयुचेरासरादधि सरस्बत्युनोदिन्दियाय' 
इत्यादि 1. “अर्थिनौ ह्येनं नञुचेरध्याहरताम्” इति श्रत्यन्तर््च । “अपां फेनेन नुच जिर 
इन्द्रोदवत्तेय.” इति च । “तस्य शीरि छिन्न रोहितमिश्रः सोमोऽतिएठन् तस्माद वी मन्सन्त न 
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एतदन्धमो विपानमपरयन् सोमो राजाऽगरतठे सुत इति तेनैन ९४ स्वदयित्वाऽऽत्मन्नदधतः' 
इति च । पुनः कीटश्चं तद्धिपानम् अम्रतम् अजरामरत्वप्रदं तथा मधु मधुरं च एवं पयोऽपि 
ताहरां जातमन्यत्छमानप् } य प्रजापतिः भक्तजनपाटक एवम्भूतः शुक्रः पूर्वोक्तं रसं पय 
सोमञ्च व्यपिबत्त्याहं सपय्यांमनेन मन्तरेण विदधामि स च शुक्रोऽनया सपय्यंया अनेन 
जपहोमायनुएानेन च तुष्टो मृत्वा ममाऽरेषारि्रं ्लटिव्यपनीय मां सुखं गमयतिव्याद्ंसा- 
व्राक्याथेः ।। & ॥ 

शन्नो दवीरभिष्टयुऽआों भवन्तु पीतये । 

द्यो रभिश्चबन्तु न ॥ ७॥ 

रान्नो देवीरित्यस्य दध्यजङ्ञथवंण छछपिगोयव्रीच्छन्द्ः शविर्दवता शनिप्जने तस्रीत्यथें 
तदीयजपहो पदौ च विनियोगः, पर्वोक्तयाज्ञवल्क्यवचनात् | पुरानेन मन्त्रेण प्रह्वे राने 
रभिपिक्तस्वादस्य मन्त्रस्य स्मृतिकारेण शनेः पृजनादौ विनियोगः प्रदरितः। “अतिरिक्तमि"ति 
कारिकया हीनपदान्यध्या्टस्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः। हे शने; तवाराधनतसराणां नोऽ 
स्माकं कृते त्वं रां भवेति रोषः । त्वमस्माकं स्ाचेकानां कल्याणकारको भूया इति भाव. । 
मदरिष्टमपनयेत्या्यः । तदुपायः प्रदरयते । यथा त्वस्रसाद्ाचचच देवीः ( दीव्यन्तीति देव्य 
इति प्राप्रे “वा छन्दसीति प्वंसवणदीषं देवीरिति ) देव्यः योतमानाः आपः मवन्तु 
दों कल्याण्य इत्यनुषद्ग. । यथा पूवे तव ्रहुत्वाभिषेके आपो देव्यः कस्याणकारिण्योऽभूवन् 
तथ॒ास्माकमपि तसरसादादेव इमा आपो देव्यः काल्याणकारिण्यो भवन्त्वित्यथेः | 
अपां वैषम्येनेव नानारोगा उत्पथ्न्ते तैरभिभूताः सन्त एव छोका भ्रियन्ते अतस्तन्निरासा- 
थंमस्माकभमियमभ्यथेना तबान्तिकेऽस्तीति भावः । अपां च वैषभ्यामावे रोगादेरप्यभावाद 
स्माकं निदुषटजीवनस्वे सति चिरकार्पय्यन्तं नेरुज्येन शरीरस्वास्थ्ये नानापदाथंमोग्येन 
सवमेव सुखं स्यात्तत्तथा खया कत्तेव्यं यथापो देव्योऽस्माकं सवदा सुखदा भवेयुरिः्य 
प्रायः । तदेव पुनः स्पष्टीक्रियते । हे राने, अभिष्टये अभिरषितस्नानाचमनादिकाय्थ॑सिद्धये 
पीतये पानाय च आपो दन्यः कल्याणकारिण्यो भवन्त्वित्यथ. । स्नाते पाने चास्मान् आप 
सुखयन्त्विति भावः । तथा आपो देव्यः सेय्यो: अभिखवन्तु कम्मंणि षष्ठो वचनव्यत्ययश्चः 
“सुपां सुपो भवन्तीति वचनात् । रां च युश्चति शय्य शं शमनं तच्च रोगाणाम्, युः यवनं 
परथक्षरणं तच्च भयानां, तदुभयं च यथा स्यात्तथाऽऽपो देव्योऽस्माकं कृते सुस्वादु रसमभि- 
खबन्तु परिक्षरन्त्वव्यथः । किच्छ हे शने, यस्य तव प्रसादादापो देज्यस्तथाभूता भविष्य- 
न्ति तं व्वामनुभ्यायामः पूनयामश्च स्वच्वास्माकं सपय्यां गृहीसखातीव तुष्टः सन्नस्मान् युखं 
गमयेलयाशांसावाक्याथः ॥। ७॥ 

कयां नथिज्रऽआथवदती सदा्धः सखा । 
कया श्षचिष्ठया वता ।॥ < ॥ 

कथा न इयस्य वामदेव छऋषिगोयत्रीच्छन्दो राहू्दवता राहुपूजने तत्मीतय्थे तदीयः 
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जपहोमादौ च विनियोगः । यद्यपि राहूुपूजने याज्ञवल्क्येन “काण्डाक्काण्डादिःत्ययं सन्त्र 
उक्तस्तथापि याज्ञिकानां सम्प्रदाये “कया नधित्रऽभायुवदिति राहोखदाह्तः। इति स्कन्दपुरा- 
णोद्धुतव चनात् कथा न ईैस्यस्य राहोः पूजनादौ प्रयोगो दर्यते । पूवेमनेन मन्व्ेण राहृरभि- 
धिक्तं इति हेतोस्तल्ियोऽयं मन्तरस्तस्मादनेन राहोः पूजनादिकं क्रियते, इति याज्ञिकानां परा 
मशः । “अतिरिक्तमि?ति कारिकया हीनपदान्यध्याहृत्य व्याख्यायतेऽयं मन््रः । तथाहि- 
चित्रः चयनीयः पूजनीय. ^"राहुरिति शोषः" कया उती ऊत्या अवनम् उतिस्तया उत्यां तपण. 
क्रियया नोऽस्माकमचकानां सखा सहायः आयुषत् आसमन्ताद्धाविन भूयादित्य्थः। उतीत्यत्र 
“उतियूतिजूती' त्यादिना क्तिन्प्रत्यये “ज्वरत्वरे"त्वादिना उपधावकारयोरूठि कदन्वत्वा- 
स्रातिपदिकत्वे ठृतीयेकवचने “सुपां खमिति पूवंसरणदीर्घो वोध्यः । आभुवदिलयत्राङ्- 
पृबाद्धवतेराशसायां किडथं के् । तस्य प्रथमपुरुषैकवचने “वहुटं छन्द सीति स्व॑विधीनां 
छन्दसि वेकलिपिकत्वा “ल्ढेटोऽडाटावि"7त्याडागमाभावपक्षे शपि छप इकारपकारयोकपि 
“इतश्च रोपः परस्मैपदेध्वि^ति निप इरोपे शपदछान्दसे डित्वे छित््ाद्वणाभावे धातोरवडा- 
देशे आसुवदिति रूपम् । किञ्च चित्रः चयनीयः पूजनीयो राहुः कया शचिष्ठया अतिशयेन 
राची शचिष्ठ तया सचिठया ( शचीति कम्मेनामेति निषण्टु", तत अतिरायाथं इष्ठन्प्रत्ययः) 
ततो “यस्येति चे"ति इकारखोपश्च वोध्यः ) सातिशयकम्मंवत्या कया आघ्रुता आघृच्छब्देन 
क्का उच्यते आस्मन्ताद्रत्तते इत्याव्रत्तया आनव्रता यागक्रियया सदावृधः सद्ा वर्धंते इति 
सदावृधः “इगुपध” इति कप्रत्यय , सद्ा वधेमानश्च आुवदिव्यनुषङ्गः ! कया चाुष्ठान- 
परिपास्या पूजितो राहरस्माकं सला मित्रभूत. सन् सदा बरद्धिकारी भूयादिति प्रभो वाक्याथ: । 
यतो वयं तव रादोरनुक्रुखुकरणे किमपि न जानीमः, अतो हे राहोः साचनविपये त्वयोप्- 
देष्टव्य. पन्था , स्दुपदिष्टेन मार्गेण व्वदुष्ठानं करिष्याम इत्याशं घावाक्याथः ॥ ८ ॥ 

केचित्तु पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्यव चनात्काण्डात्काण्डादित्यनेन च राहो. पूजनादिकं विद्- 
धति । तदपश्चे तन्मन्त्रन्याख्या षोडद्योपचारपूजाप्रकरणे द्रष्टव्या । तत्र व्याख्यातोऽयं 
मन्त्रः । तद्भयाख्यायां पूजाप्रसङ्खतो राहुपक्षे कित्िदेव वाक्यं भिद्यते तदूह्यम् । इह विस्तर- 
भिया पुनन व्याख्यायते ।॥ ८ ॥ 

केतुं कुण्वनन केतवे पेशो म्याऽअपेशसें । 
सम॒षद्धिरजायथाईं ॥ ९ ॥ 

केतुं कृण्वन्नियस्य मथुच्छन्द ऋषिगौयत्रीच्छन्दः केतुरदवता केुपूजने कतुप्रीत्यथं 
तदीयज्पहोमादौ च विनियोग. पूर्वोक्तयाज्ञवल्क्यवचनात् › केतुं छृण्वित्यत्र केतुलिङ्ग- 
श्रवणाच्च | अथ मन्त्राथः । “अतिरिक्तमि"ति कारिकया द्ीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायतेऽयं- 
मन्त्र" । हे केतो, हे केतुग्रह; व्वमुषद्धिः “उप द्ि” उषन्ति हविदंहन्ती्युषन्तो होमकनत्तोरो 
यजमानास्त करत्वा समजायथाः समुखन्नः समुस्पादित. यज्ञमण्डपे स्थापित इयथः । यज- 
मानेन ग्रहाः स्थाप्यन्त एव न तु यजमानेन ग्रहा उत्पा्यन्ते । तस्मादिहोत्पादनं स्थापनसेवे- 
त्यमिप्रायः । अत इदानीमपि त्वमिह पृजास्थाने पूजनाथं मया स्थापितो भवसीति 
वाक्याथः । अतो मया स्थापितः सम्पूजितश्च तवं मत्सपय्यां स्वीकृत्य तया परितुष्टः सन् 

छर् 
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अकेतवे “केतुरिति प्रज्ञानामेति निषण्डुः नास्ति केतुः प्रज्ञा यस्य स अकेतुस्तस्मं अकेतवे 
रज्ञारहिताय मय्य ( “छन्दसि निष्टक्येदेवहूथप्रणीयोन्नीयो च्छिष्यमय्य ०-'इत्यादिपत्रेण 
“सड धातोयेसखरत्यये गुणे च निपातिते सुपां सुह्धगि'"ति विभक्तिव्यत्ययेन चतुरध्येक 
वचनस्थाने प्रथमाबहूवचनं मय्यौः ) मय्योंय मनुष्याय अथान्मद्यं केतु प्रज्ञां वुद्धि छरण्वन् 
कुवेन् मां सुखं गमयेति वाक्यदोषः । सुतरामनेनाभ्यथंनेन नेरभ्यादिकमप्यायातं, नहि 
नैरुज्यादिकं विना कस्यचिखन्ञा सम्भधितुमहति, “स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सम्भयन्ती" 
यादक्तः। सश्चरन्त्यपि पाठान्तरं श्रयते । चिनत्तस्वास्थ्यस्य रारीरस्वास्थ्यापेक्षकत्वेन 
शारीरस्वास्थ्यस्य नैरुष्यपक्षकत्वात्तत्सत्तवे तत्सच्वं तदभावे तदभावोऽपौति सुस्पष्टं 
प्रतीयते । अतः प्रज्ञाव्याजेन नैरुभ्यं दीवोयुषटं च सम्प्राथ्यंते मयेत्यभिभ्रायः। केतु 
मिति “कित ज्ञाने" इयस्य रूपम् । तथा अपेशसे पेशदरष्देन सुवणं सोन्दयं वाभिधी 
यते, “पेशस्कारी पेशसो मात्राञ्रपपादयेः "त्यादौ राररत्राह्यणे पेशडशब्दस्यो भमयाथत्वेन 
प्रतिपादनात् । नासि पेशः सुबणं रूपं वा यस्य स अपेशास्तस्मं अपेशसे अघुवणाय निधं 
नाय अह्पाय वा मय्यौय मनुष्याय अर्थान्मयं पेशः सुवणं धनं, रूपं सौन्दय्यं वा छण्वन् 
कुवन् सन् त्वं मां युख गमयेति वाक्यशेषः । अजायथा इति जनेरडिः मध्यमपुरुषेकव चने 
रूपम् । समजायथा इति व्यवहितोपसगंसम्बन्धः “न्यवहिताश्चेः? ति पाणिनिवचनात्। 
करोतेः रातरि कुवेनिति प्राप्रे “व्यत्ययो बहुरूमि"ति विकरणव्यत्ययेन कृण्वन्निति रूपम् ॥९॥ 

॥ इति नवग्रहमन्त्रव्याख्या ॥ 

॥ जथाधिदेवतामन्त्राः ॥ 

पवस “शिवः शिवा गुहो विष्णु्रेहयन््रयमकारकाः 

चिजगुप्रोऽथ भान्वादेदेक्षिणे चाधिदेवताः 

इति मदनरल्ने। तेषां मन्ना यथाङ्गं प्रत्येतव्याः । तत्र “उयम्धरकं, श्रीश्च तेःइति 
मन्त्रद्रयं षडङ्कशतरद्वियप्रकरणे व्यास्यातन्तत्र मन्त्रद्रयस्य व्याख्या द्रष्टव्या । तत्र “श्रीश्च ते" 

इति मन्त्रे “हे मेः इति सम्बुद्धिपदमध्याहत्तेव्यम् , “अतिरिक्तं पद् त्याञ्यं हीनं वाक्यं 
निवेशयेदिति वचनात् । रोषञ्च पृकेबत् ॥ १।२॥ 

% 
_ # 

1 

यद्क्न्द< प्रथमं जायमानऽउचन्स्समदरादत वा पुरीषात् | 
दयनस्य पक्षा हरिणस्य बाहूऽउपस्तुस्य महि जातं तेऽअन्बेन् ॥ २ ॥ 

यदक्रन्द इयस्य भागंवजमदग्निदीघतमा ऋषयखिष्टुष्छन्दः स्कन्दो देवता स्कन्दा- 
वाहने तदीयजपपजनहोमेषु त्र विनियोगः । यदप्यस्मिन्मन्तरे स्कन्दपद्ं नास्ति तथापि 
इयत्ति कुरिरं व्रजति वात्रञ्यते परसेन्येषु इत्यव तस्सम्बुद्धौ “हे अर्वन्" एतस्सम्बुद्धिपदेन 
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स्कन्द एवाकरष्यते, तारकासुरसङ्खामे पुरानेन मन्त्रेण स्कन्दस्य देवसेनाधिपत्यं देवेरभि- 
पित्त्वात् । अतोऽनादिकातस्तसप्जने तदीयजपहोमादौ चास्य मन्त्रस्य विनियोग इति 
याज्ञिकानां परमः । अतो मयापि विनियोगानुसारेणेव “अतिरिक्तमि'ति कारिकया 
हीनपदान्यभ्याह्त्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्र" । तथादि-हे अवन् ; परसैन्यसमृहे इटि 
गन्तः, स्कन्द, ईटश्सस्वं यत् यदा अक्रन्दः कन्दितिवान् स्वपराक्रमेद् वराघ्रूनिति रोषः । यद्रा 
यत् यदा त्वं देवशच्रणां मीयथं महाक्रन्दनं भयानकशब्दं कृतवानित्यथेः । यत्तदोर्नित्यस 
म्बन्धत्वान्मन्त्रेऽस्मिन्यच्छब्दश्रवणादिह तच्छब्दश्चाध्याहत्तेव्यस्ततोऽयमथेः । हे स्कन्दः 
तत् तदा ते तव महि माहाल्म्यमपस्तु्यं जातम् शपस्तोतुं स्तुति कन्तु योग्यममूदियथेः । 
कथं स्तुत्य तदुच्यते । रयेनस्य पक्षौ हरिणस्य बाहू अनेन कऋन्दनेन जिताविति दोषः। 
रोण रयेनस्य पक्षो उपस्तुत्यौ स्तृतियोग्यो भवतः । एव हरिणस्य बाहू शीघ्रगमनेन उप- 
स्तयो स्त॒तियोग्यौ भवतः । अत्र हि तदीयाभ्रचरणद्रयमेव बाहृद्रयत्वेनोपचयते । तत्सबे- 
मपि व्वदीयाक्रन्दनेन जितमिव्यथः । कीदशस्त्वं समृद्रात् पार्थिवादान्तरिक्ाद्रा प्रथमं 
जायमानः पवंमेबोस्पन्न इयथः । हिरण्यगभरूपेणेति रोषः “दिरण्यगभ; समवतता, 
तत. समुद्रोऽअणेवः समुद्रादणेवादधिः"्यादिश्रतेः । अनेन स्कन्दस्य बरह्मरूपत्वं ध्वन्यते । 
बरह्मणः सकाशादेव ब्रह्मादिस्तम्बपय्येन्तस्यास्य जगतः समुत्पत्सिस्तत्रायं समुद्रादपि पूवमेव 
स्कन्द्. समुत्पन्न इत्यभिप्रायः । उत वा अथवा तदानीं पुरीपात् उदयन् उत्पद्यमान" पुरीषं 
शाम्भमुदकं तस्मादपि उत्पद्यमानः, हे खन्द; य एवम्भूतसस्व तं स्वामत्राह्यामि, आहूय 
पृजयामि च; हवनपक्षे त्वदथं जुहोमीति वाक्यरोप. । स त्वं मत्सपयंया मलत्छतहोमादिना 
च परतुष्टः सन् मा सख गमयत्यारासावास्याथः । ३॥ 

अधिदेवतान्तगेतस्य विष्णोः पूजनम् “इदं विष्णुः? इति मन्त्रेण “विष्णोरराटम्? 
इत्यनेन वा कत्तव्यमिति याज्ञिकाः समामनन्ति । तत्र “इदं विष्णः” इत्ययं मन्त्र 
स्नानप्रकरणे व्याख्यातः; “विष्णोर्यटम्ः इययं मन्त्रस्त॒॒देवपूजाप्रकरणे व्याख्यातः, 
अतम्तन्र तत्र मन्त्रहमयस्य व्याख्या द्रष्टव्या ।४।५५ 

आब्रह्मन्)) इययं मन्त्रस्तु दुर्वाक्षतप्रदाने उयाख्यातस्तत्रेवास्य विषतो व्याख्या 
द्रष्टव्या । तत्र “नोऽस्माकं ब्राद्यणानामाश्ीवेचनेने"ति वाक्यं व्याख्यातो हित्वा योञ्यं नेत्थं 
वाक्यन्तद्यथा-- हे नह्मन्, व्वामस्मिन्यज्ञे वयमाहयामः, आहूय च त्वां पूजयामः, होम- 
पक्षे त्वदथं जुहुमश्चेति वाक्यरोषः । अतस्तव प्रसादात् नोऽस्माकं यजनकत्तेणां राष्ट्र देर 
ब्रह्मवचंसी बह्म वेदस्तेन जातं यद्रच्चंस्तदस्यास्तीति बह्यवचेसी वेद्ाध्ययन्ीखो वैदिकः, 
बराह्मण आजायतमुखदतां सञ्युतन्नो भवतु, इयादि । एवम्प्रकारेण पूवेवन्याख्यातव्यः सम- 
स्तमन्त्र, । केचन “ब्रह्मयज्ञ(नमू'” इति मन्त्रेण वा ब्रह्मपूजां ुवेन्ति, याज्ञिकैस्तथाप्या 
प्नानात्। स च मन्त्रो जह्ययज्ञजपप्रकरणे उ्यास्यातस्तत्रेवास्य व्याख्या द्रष्टव्या 1} ६ ।। ७॥। 

ॐ च्रातारभिन्द्रमवितार मिन्द्र हवे हवे सहव श्रमिन्द्रम्। 

हयामि शक्रम्पुरहतमिन्द्र स्वस्ति नों मघवा धाचिन््र --॥ ८ ॥ 
वातारमिन्द्रमित्यस्य गगं्छषिखिषटप्छन्द इन्द्रौ देवता इन्द्रावाहने, पूजनपक्ष 
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इनद्रपूजनेः जपपक्षे इन्दरभीयथं जपे, होमपक्षे इन्द्रभीयथं होमे च विनियोगः । एवं 
सवेतरोद्यम् । तरातारं रक्षितारमिन्द्रम् अवितारं प्रीणयितारमिन्द्रम् हवे हवे आह्वाने 
आह्वाने यज्ञे वा सुहवं सुखेन हूयते आहूयते इति युहवस्तं सहवं सोभनाहानं शूर 
शौ्यगुणोपेतं शक्रं शक्तोतीति शक्रस्तं शक्रं समथ पुरदूतं पुरुभिवेहुभिहंयते इति 
पुरुदूतस्तं पुरुदरतं, बहुभिराहरतम् ईदशमिन्द्रं हवयामि आयामि स्वामीष्टसिद्धवर्थं पूज 
लायेति शेषः । स मघवा धनवानिन्द्रः आदतः सन्नोऽस्माकं स्वस्ति अविनाशं धातु 
दधातु कल्याणमस्माकं करोतिित्यथः । यद्रा मघवा धनवान् स इन्द्रः नोऽस्मभ्यं स्वस्ति 
कल्याणं धातु दधातु द्दाववित्यथः । “ङुधाञ् धारणपोषणयोः, दानेऽप्येके ( जु इ० ) 
इत्यक्तत्वाहानाथेकोऽपि । तत्र “व्यत्ययो बहुभिः ति पाणिन्युक्तेरिह विकरणव्यस्ययेन शपि 
लुप्े ढोटप्रथसपुरुषेकवचने “धातु” इति रूपम्। मत्रे इन्द्रशब्दाघरत्तिस्वादराथी “अभ्यासे 
मूयांसमथं मन्यन्तेःइति यास्कोक्तेः ॥ ८ ॥ 

अथवा 
ॐ सुजोषाऽदन्द्र सगणो म॒रुद्धि< सोम॑भ्पिष दरहा शुर धिवद्रान्। 
नटि शत्र १२ मृधो बुदस्वायामयङ्कण॒दि व्विश्वतो। न९ ॥९॥ 
"सजोषा इन्द्र इत्यस्य विरवामित्र ऋषिखिष्टुप्ठन्द इन्द्रो देवता इन्द्रावाहने विनि. 

योगः । पूजनजपहोमेषु पूवेवद्राक्योद" कत्तेव्यः । हे शूरः हे वीर, है इन्द्र, त्वं सजोषा 
जोषणं जोपः प्रीतिः “जुषी भ्रीतिसेवयो.” इत्यस्मादसुन्भरत्ययः । जोषसा सह वर्तमानः 
सजोषाः सन्तुष्टः सन् मरुद्भिः छ्ृत्वा सगण" सपरिवारः अथाद् मरुदरणसदितो भूत्वा सोम 
पिब । ततः सोमं पीत्वा बर्हा वृत्रम् असुरकुरं मेघन्रन्दं वा हन्तीति वर्रहा तथा भूत्वा 
विद्वान् एतमथमस्मत्कृतपूजनाभिप्रायं जानन् शरन् अस्मद्विरोधिनः जहि मारय तथा मृध, 
सङ्कामान् अपनुदस्व शुद् भरणे" युद्धं निवत्तयेयथंः । ( “दीघौदटि समानपादे" इति शात 
नित्येतत्पदधटकनकारस्य रत्वम् अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा इति तत्पूवस्य ऊकारस्याु- 
नासिकत्वं च बोद्धयम् । ) यद्वा मृध इति पच्चम्येकव चनन्तेनायमथः । सध: सङ्खामात् 
अपनुदस्व शत्रूनिययुषञ्गः । ये हतावरिष्टाः शत्रवस्तान् सङ्धामात्पायनाथं प्रेस्यस्व तेषां 
कृते प्राणदानं कुर्वित्यथेः । हे इन्द्र, एवं रिपुनारनं कृत्वा अथ रिपुनाशनानन्तरं नोऽस्माकं 
विरवतः सवेतः अभयं कृणुहि रु “डज् करणे" ( त० उ० पठ ) इलस्य छोण्मभ्यमैकव- 
चने विकरणन्यत्ययो बोध्यः; “ब्यत्ययो बहुखम्?' इति पाणिन्युक्तः । हे इन्द्र, एतन्मन्त्रप्रति. 
पायं त्वामाहयामः, पूजयामः, त्वामतुभ्यायामः, त्वदथं जुहुमः, इति आह्ानपूजनजपहोम- 
कम्मसु यथाप्रयोगमूह्यम् । स स्वमस्मत्छृतसपय्यौदिना सन्तुष्टः सन् अस्माकमभयं कुर 
अस्मान् सुखं च गमयत्यारांसावाक्याथः ॥ ९ ॥ 

ॐ यमाय तवा यृखायं सवा सूच्यस्य स्वा तप॑से । 
देवस्त्वा सथिता मध्वानक्तु पृथिव्याः सृछसपृश॑स्पाहि ॥ 
अध्चिरसि धोचिर॑सि तपोऽसि ॥ १०॥ 



मच ् थचन्द्रोदयः। ३२३३ 

८यमायःइत्यस्य दध्यङाथवण ऋषियजुष्रादनिर्ष्ठं छन्दो यमो देवता यमावाहने 
तदीयजपपूजनदहोमकमसु च विनियोगः । यमाय त्वेति मन्त्रे यमायेति यमटिङ्गायमदेवता- 
कोऽयं मन्तः । अतोऽनेन मन्त्रेण यमपूजनादिकं कुवन्ति साम्पदायिकाः } तत्र “अतिरिक्त 
भिति कारिकया हीनपदान्यध्याह्य व्यास्यायतेऽयं मन्त्रः । वथाहि-हे यम, यमाय यम- 
यति नियमयति प्रशास्ति दण्डयति पापिन इति यमः । अथवा यमयति नियन्त्रयति पीड- 
यति पापिन इति यमः] यद्वा यमयति नियमयति निश्चयत्ति पापिनां दण्डप्रदानाथ धर्मौ 
धमत्वेन कृताक्ृतपुण्यापुण्यविवेचनाय व्यवस्थापयति सवेमिति यमः ¡ यद्रा यच्छति उप- 
रमयति जीवानिति यमस्तस्मै यमाय तादश्चाय तुभ्यं नम इति शेषः । तथा दहे यस, त्वा 
त्वामाह्यामीतिरेषः । अतो मखाय मखो यज्ञः प्रवग्यः स च सूस्येस्तस्मे मखाय तादृशाय 
तुभ्यं नम इति शेषः । “एप वे मखो य एप तपत्येष उ प्रबग्यस्तदे तमेवेततपरीणाति तस्मादाह 
मखाय सव।?"इतिश्च॒तेः । अत्र प्रवम्यव्याजेन सूय्यरूपेण यम एव स्तूयते, यमस्य सूय्यीत्मज- 
स्वादिति भावः। तादशं व्वा त्वां पूजयामीतिशेप । किच्च हे यम, सूयस्य तपसे तपतीति- 
तपस्तेजस्तस्मे तपसे तादृशाय सूय्यतेजोरूपाय तुभ्यं नम इति रोष. । तथा तादृशं त्वा 
त्वामाह्वयामि, आहूय च पूजयामि, स्वामनुस्मरामि; साुदिद्य जुह्योमीत्यादि यथाप्रकरणं 
तदीयजपपूजनहवनकमसु च बोद्धव्यम् । अच्रापि सूयप्रभवत्वादेव यमः सूयस्य तेजोशू- 
पेण स्तूयते । सूय्यंप्रभवत्वच्चास्य अन्यत्रापि श्रुलयाभ्युक्तं ““परे यिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्य 
पन्थामनुपस्पशानम् । वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यम राजानं हविषा दुवस्य ॥ (ऋ सं 
८; &, २, १; ) अत एव हे यमः सविता देव सूय्यः मध्वा ( आगसमशाख्लमनिव्यमि- 
सयुक्तेठुमागमसाखस्यानित्यत्वपक्षे चुमागमामाबो बोध्यः ) मधुना मधुरेण सवंजगद्पेण 
आञ्येन स्वा तामनक्त् छिम्पतु सद्र पुषः दलक्ष्णीकरणाथमितिरोषः । पुत्रस्य इटष्ष्ण्मङ्गजातं 
टृघ्रा पितुरतीव प्रमोदो भवतीति स हि तस्य स्वभावः। अतस्त्वत्छृते एतदुक्तं मवतीत्याशयः। 
त्वष्टदुःहितरि विवस्वतः सकाराद्यमस्य जन्म । सा यमस्य माता विवस्वतो महती जाया 
कुतिद्धतोननाश । तथा च श्र तिः-"्वष्टा दुहित्रे वहतुं कणोतीतीद्ं विरवं भुवनं समेति । 
यमस्य माता पयुंद्यमाना महोजाया विवस्वतो ननाश्च ॥ अपागृहन्नमृतां मच््य॑भ्यः छरस्वी 
मददुर्विवस्वते । उतारिवनावमरद्यत्तदासीदजहादुद्वा मधुना सरण्यूः (अ. वे.सं.का 
१८ अ. १,स् १क० १) तथा (ऋ. सं. अ.५७अ. ६; व. २३, ) इति। किच्चहे 
यमः एवं मधुना रखक्ष्णीक्तस्त्वं सवाद्खसुन्दरो भूत्वा प्रथिव्याः संबन्धिनः संसपशचः संस 
राति नाराथं सपरा करोतीति सस्प्रक् ( सम्पू्वास्सएदोः किष । ) “दिद्युदि'तिरोषः । एत- 
न्नामकायुध विशेषः, उवरातिसारादिरोगाख्यो दोप इति यावत् । तस्मात्पाहि रक्ष मामितिरेष,। 
नतु दिद्युदिति तु माध्यमिकस्य देवस्यायुधं श्रयते । कथन्तर्हि प्रथिव्या सह सम्बन्धो विव- 
क्षितः । येन प्रथिव्याः सम्बन्धिन इष्युक्तमिति चेन्न, तया सह् तत्सच्वरणश्रवणात् । तथा च 
माध्यमिक प्रति कस्य चिदहषेशक्तिरियं, यथा च (ऋ० सं० ५, ४; १३,३) “या ते दिद्यदव- 
सखष्ठा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा ब्ृणक्त नः 1” इति । क्ष्मया चरतीत्यनेन प्रथिव्या सह 
तव्सश्चरणादेव पथिव्या सम्बान्धनः सस्प्ररा पादीद्युक्तमिव्याराय | द्धोकेये रोगा समु- 

त्पद्यन्ते ते सवं भूगतवाय्वन्नजख्वैषम्यादेव सम्भवन्ति । तथा सस्येव सर्वे तोगपीडिता 
सन्तो भरियन्ते । तचिघ्रूयथमेव मया प्राथ्यत इति भावः । किच्च है यम, त्वमर्चिरसि अचि 



९२४ मच्रार्थचन्द्रोद्यः। 

स्यास्तीति अर्चिष्मानिति प्राप्रे छन्दसो मतुपो दग्रषटव्यः। अर्चिष्मान् दीद्चिमानसीत्यथः। 
सु्यौत्मजत्वादित्याययः । तथा त्वं शोचिरसि नारकाणां छते भयप्रदत्वेन हृदयशोषकोऽसी 
त्यथ; । तथा तपोऽसि तपतीति तपः तापनक्चीढः सूय्य॑रूपसत्वमसीत्य॑थंः, “आत्मा वै जायते 
पुत्रः इतिश्रतेः। य एवभ्भूतसू्वमसि तं त्वामावाहयामिः आहूय च पूजयामि, द्वनपक्षे 
त्वदथं जुहोमीति यथाभ्रकरणमूष्यम्। स स्वं मत्सपय्यया सन्तुष्टः सन्मां सुखं गमयेत्यां 
सावाक्याथः । १०॥ 

ॐ असि यमोऽअस्यादित्योऽअर्ववन्नसिं तरितो रेन वरतेन । 

असि सोमेन स॒मया विवुक्तऽभाहुस्ते जीणि दिवि बन्धनानि ॥११॥ 

(असि यमः इयस्य मागेवजमदभिदीघतमा ऋषयखिष्टप्छन्दो यमो देवता यमा 
वाहने ( तदीयपूजने तस्त्य हेमे च ) विनियोगः । यथाप्रकरणं विनियोगवाक्यं 
भिद्यते । तच्च यथाप्रकरणमूह्यम्। यमोऽसीति यमशिन्ञा्यसदेवताकोऽय मन्त्रः । अतः केचन 
याज्ञिका अनेनैव मन्त्रेण यमपृजनादिकं विदधति । तत्र “'अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीन- 
पद्ान्यध्याहृस्य व्यास्यायतेऽय मन्त्र" । इयन्ति ्ुटिरं व्रजति नारकान्प्रति दण्डप्रदानाथमिति 
अवी तत्सम्बुदधौ हे अवेन् , नरकस्थानां कृते कुटिटगन्तः, हे यम, त्वं यमोऽसि । यमयति 
नियमयति नियन्त्रयति नरकस्थान् प्राणिनो दण्डप्रदानेनेति यमः नरकस्थितानां सवषां 
प्राणिनां नियन्त्रणकन्त स्वमपीव्यथः ) यद्वा यच्छति उपरमयति जीवान् इति यमः सव- 
प्राणिनामुपशमयितेत्यथेः । तथा स्वमादिखश्चासि आदियप्रभवत्वादादियरूपोऽपि समसि 
तथै गश्चेन गोप्येन रतेन कम्मेणा त्रित. त्रिस्थान इन्द्रोऽप्यसि, यमो यमनान्माध्यमिक 
ति वचनात् । तथा सोमेन समया विप्रक्तः ( समया-इति सहाथंमन्ययम् ) उमया सहित 

सोमो रद्रः सोऽपि माध्यमिक् एव तेन सदह विशेषेण प्रक्तः एकीभूतोऽसीत्यथः । अतो स्रा 
ध्याये श्रुस्याभ्युक्तं “नमो याम्याय च क्षेम्याय चः” इति! एवम्भूतस्य ते तव सम्बन्धीनि 
त्रीणि बन्धनानि पाशाख्यानि दन्धनसाधनानि दिवि योततनात्मके संयमनीपुरे सन्तीति 
आद्र, बुधा इति शेषः । बन्धनानीयत्र कारणे कार्य्योपचारः, यथाग्निष्टोमे यज्ञसाधनभूते 
हविधौनर्मण्डपे विष्णुपद् वाच्यस्य यज्ञस्योपचारः ¦ तत्र हि दभंमयमाङाधारवंदं सम्बोध्य तं 

स्युच्यते विष्णोरराटमसीति । येखिभिबेन्धनैवन्धनसाधनेः पादाभिधरञ्जुविरोषेयाम्या- 
स्वदीययुरुषा. नरकस्थान् पापिनो बध्नन्ति तानि मत्त उपसंहरेतिशेपः । अतस्त्वां पूजयामि 
स त्वं मत्सपस्यया परितुष्ट" सन्मां सुखं गमयेव्यारंसावाक्याथः ।। ११॥ 

ॐ ४ ^~ ॐ कापिरसि समुद्रस्य खा क्षित्याऽडन्न॑यामि । 
समापोऽअद्धिरग्मत सभोषधीभिरेषधीः \ १२ ॥ 

कापिरसीव्यस्य दध्यज्गथवेणः प्रजापतिवौ ऋषिरनुष्टप्ठन्दः कालो देवता कारावाहने 
( कापूजने, काखप्रीव्य्थं जपे; हमे च ) विनियोगः । तत्र ५अतिरिक्तमिःति कारिकया 
दीनपदान्यभ्याहत्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे काक) खं कार्षिरसि कर्षति आकषंति आत्म. 



मन्राथेचन्द्रोदयः । ३२३५ 

साकत्ते समिति कार्षः सर्वाक्रपणशीरोऽपतीयथः । अत. केश्िदप्युक्तं “काडो हि व्यसन 
प्रसारितकयो गृहणाति दूरादपि 1” इति । तादशं घवा स्वां सपुद्रय संसाराग्धेः अशिवे अनु 
पक्षीणत्वाय उन्नयामि (*उदिति क्रियाविशेषणं वोध्यम् ) उत् उत्कृष्टं यथा स्यात्तथा नयामि 
नयतेः प्रापणाथत्वात् प्राप्रोमीद्यथः । संसार न्धेरनुपक्षीणव्वे सति संसाराच्ध्यन्त्मतस्य 
ममापि जीवनसंरक्चणं स्परादित्यमिप्रायेण संसारान्येरनुपक्षीणत्वञ्याजेन इह आत्मनो रक्षा 
प्राथ्यंते, इयारय. । तत्र सं ्ारस्यानुषक्षोणःबोपायश्चेत्थमित्यभिप्रायेण पुनरुच्यते । हे 
कारु, आपः प्रसिद्रा एव जानति यावन् , अद्भिः जीवसावरोत्पत्तिनिमित्तमूताभिरद्धि 
समग्मत सङ्गच्छन्ताम् । तथा ओपधीः ( वा छन्दसीति पृवंसवणंदीवः ) ओपधयः मुद्रम- 

सूरादिका ओषधीभिः ब्रीहियवादिमिः समग्मत सङ्गच्छन्ताम् । अपां कारणभूत्त्वारोपधी 
नामपि योगोऽस्ति मावः । हे कार, व्वस्रसाद्ान्ममैतत्सवं सम्पद्यतामित्यभिप्रायेण सा 
सनेन मन्त्रेण आह्वयामि, आहूय च पूजयामि, हवनपक्चे त्वदथं जुहोमि चेति योज्यम् । 
स त्वं म्सवय्येया ( होमपक्े मच्छरतानेन होमेन ) सन्तुष्टः सन्मां सुखं गमयेत्याशं सावा- 
क्याथे. | १२॥ 

। 

उॐ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ १३॥ 

‹धचित्रावसोइव्यस्य हिरण्यस्तूप ऋऋपिरतिजगतीच्छन्दध्ित्रगुप्रो देवता चित्रगुप्रा- 
वाहने ( चिन्रगुप्रपूजने, चित्रगु्रधरीव्यथं जपे होमे च ) विनियोगः । तत्र ५अतिरिक्तमिःति 
कारिकया दीनपदान्यध्याह्व्य व्याख्यायतेऽयं मन्त्र । मन्त्रेऽस्मिन् चित्रावसुश्चव्दध्ित्रगु 
प्रवाचकस्तनिवंचनञ्चेव्थन्तदययथा-“उस निवासे” ८ भ्वा. प ) इत्यस्साण्ण्यन्तात् ' चुस्घ- 

खिहित्रप्यसिवसिहनिङ्धिदिबन्धिमनिभ्यश्चेत्योणादिक उप्रत्ययः; "वहुकमन्यत्रापि सज्ञा- 
छन्दसोः” इति णिोपश्च बोध्यः । वासयति निवासयति इह छोके पररोके वा इति वघ । 
तदत्र वसुपदं कमोभिधायक “यदेतत्कम्मं कुरते तदभिसम्पद्यते । पुण्यः पुण्येन कमणा मवति, 
पापः पापेन, पुण्येन पुण्यं छोकं नयति, पपिन पापं लोकं नयतिः उभमाभ्याममं छो कं नयतीः 
तिश्रते; । कमेद्रारेव तत्तष्ोकप्रापिरिति श्रत्यावगस्यते । तच्च कृतातपुण्यापुण्यप्रमाणनि 
द्रोनरूपकम्म परं तदेव तस्य मुख्यं कम्मं एतस्मादेव कारणादनादिद्लष्ितधित्रगप्तपूजने 
तदीयजपदहोमादौ च अमुं मन्त्रं याज्ञिकाः समामनन्ति । तत्र चित्रावसुपदं विशेषणपदम् । 
विरोषणपदश्रवणाद्विरोष्यपदन्तवध्याषियते । तथाहि-दहे चित्रावसो, चित्रं चयनीयं वसु 
पराणिनां छ्रताक्नतपुण्यापुण्यप्रमाणनिदशेनरूपं कम्मं यस्याप्तौ चित्रावसुस्तस्सम्बुद्धौ हे चित्रा- 
वसो, प्राणिनां कृता्रतपुण्यापुण्यप्रमाणनिदशोनरूपकम्मवन् , हे चिच्रगुप्त, ते तव ( प्रसा- 

दादितिशषः ) त्वदनुग्रहादहं स्वस क्षेमं यया स्यात्तथा पारमशीय व्याप्रवानि संसारान्धे 
रितिरोषः। संसारान्धेः पारम् अपरतीरम् अथाद्रह्यखोकं तदेव तस्यापरतीरं तदहं प्राप्रु- 
यामेतदभिप्रायेणेव त्वामिह एतन्मन्त्रेणाह्यामि, पजयामि, दोमपक्ष स्वदथं जुहोमि च । 
स च त्वं मस्सपय्यौदिना सन्तुष्टः सन्मां सुखं गमयेव्याशंसावास्याथंः ।। १३॥ 

॥ इत्यधिदेवत।मन्त्रग्याख्प्रा ॥ 

भिव मि 



३३६ मच्रार्थचन्द्रोद्यः। 

॥ जथ प्रत्यधिदेवतामन््रव्याख्या ॥ 
“अग्निरापो धरा विष्णुः शक्रन््राणी पितामहाः | 
पतगाः कः क्रमाद्रामे प्रहमस्यधिदेवताः ॥” इति मदनरते ॥ 

अग्नन्दूतम्!१ इति देवपूजा्रकरणे व्याख्यातः। “आपोहिष्ठा! इति सन्धयाप्रकरे 
व्याख्यातः । अत एतयोस्तत्तस्रकरणे व्याख्या द्रव्या | १॥ २।। 

केचन सम्प्रदायिका अपां पूजने तदीयजपहीमादौ च “"अष्स्वन्तरि'"ति मन्त 
समामनन्ति । अत. केपाच्धिःसाम्प्रदायिकानां प्रयोगपद्धतिषु स एव मन्रो टर्यते । अतः 
सोऽपि सच इह व्याख्यायते । इतः पुवंमधिदेवतामन्प्रकरणेऽपि यत्र यत्र सम्ध्रदायभेदेन 
मन्त्रविकल्पो वत्तते, तत्र तत्र सर्वत्र “अथवा इति सङ्कतेन सोऽपि वैकल्पिकमन्नो व्याख्यातः । एवं तेनेव सङ्केतेन अग्रेऽपि बहीनां देवतानां पजनादौ वैकल्पिकत्वेन 
मन्त्रसेदो द्रष्टव्यः| 

ॐ अप्न्तरमृतमप्ु भषजमरपामृत परश॑स्तष्वश्वा भव॑त व्वाजिन ~ । | / + 

देवीरापो यो वमि रुतः कृङुनमीन्धाजसास्तेनायं ववान॑$' सेत् ॥२॥ 
अप्छन्तरित्यस्य ब्रदस्पतिच्छषिः पुरडष्णिक्छन्द आपो देवता अपामावाहने ( पूजन पश्च अषां पूजने, होमपक्षे अपां प्रीतये होमे ) विनियोगः । स चायं मन्त्रः ‹ “अतिरिक्त 

मि ति कारिकया दीनपदान्यध्याहृत्य ज्याख्यायते । तथाहि-अप्पु उदकेषु अन्तसंध्ये अमृतं सुधेति प्रसिद्धम् अस्ाधारण्येनावस्थितमस्तीतिरेषः । तथा अपु उदकेषु अन्तमंध्ये 
भेषजमासेग्यपुष्टिकरमोपधं चासाधारण्येनावस्थितमस्तीति शोषः । अतोऽन्पस्य जलस्य भगृतमिति संज्ञापि वत्तते । तदुक्तं च अमरसिदेन “पीयूषममृतं सुधा इति । 
एतस्मादेव कारणात् जगजीवनसुद्कमित्यहं जाने, इति वाक्यशेषः । अतस्तदधिष्ठातृदेवान् रव्युच्यते १ हे अखाः, व्यापक्राः, अपामधिष्ठातासो देवाः, अर्पा प्रशस्तिषु उतत “उतशब्दोऽ- प्यथे' प्रशस्तमारोष्वपि विशेषतो यदृतं भेषञ्यं चास्तीति शेषः, तदुभयद्रारा युयं 
वाजिनः अन्नवन्तो भवत अस्मदथंमितिशेषः। अरवरशब्दनिवंचनन्तु गणपतिमन्त्रन्यास्यायां सविशेषमुक्तं तत्तु तत्रैव द्रटम्यम्। इह विस्तरभिया नोच्यते । एवमपामधिष्ठाटदेवा- ्म्युक्वेदानीमपः प्रलयुच्यते । हे आपो देवीः, अन्रपा देन्य: ; ( देव्य इति प्राप्रे “वा छन्दसीति प्रथमाविभक्तौ जसि पूरवंसवणेदीषः । ) वो ̀ युष्माकं ककुन्मान् कङुच्छब्देन दृपभस्छन्धे उ्ततपरदेश उच्यते । ततः सार्थे मतुप् , तत्सामान्यादुद्कनिचयेः संयुक्तो बहुढोदकसङ्गातवान्कङ्कन्मानितयुच्यते, कछुन्मान् अथात् प्रचुरजङसङ्घातवान् तथा वाजसा: वाजम् अन्नं सनोतीति वाजसाः वाजस्य अन्नस्य दाता तथा प्रतूतिः प्रकृष्टा तूर्तिः वेगो यस्य स तथोक्तः त्वरणरीखः य एतादृशः उभिः तरङ्गः जठकलठोख इति यावत् › अस्तीति दोषः । तेनोपरु्ितोऽयं माध्यमिको वेधुतानक इति दोषः। स वाजमन्नं से त् सलुयात् दद्यात् 



मच्रप्थैचन्द्रोदयः । २३२७ 

वेद्य तान्द्रारेव तस्योष्पत्तिप्रसिद्धः। मद्यमिति रोषः । सिनातियंद्यपि बन्धनाथस्तथापीह् 
दानाथे एव, धातूनामनेकाथेत्वात् । तथा “पिञ् बन्धने यद्यपि घातुपाठेऽयं धातु 
स्वादौ पठिततस्तथापि बहुलमेतन्निदकंनमिति गणसूत्रेण दश्चगणीपाठबाहुल्यामिधानादददो 
बोध्यः। तस्मादियं लेट् तत्र शपि टुप्रे “इतश्च तीकाररोपे गुणे च ङेटृप्रथमपुदषेकव- 
चने सेदिति रूपम् । अत्र “क्सिष्वहुरं ङेटि” इति सिप् “ठेटोऽडाटोः इत्याडागमश्च न 
मवति “बहुरं छन्दसीति पाणिनिवचनाच्छन्द्सि सवविधीनां वेकल्पिकत्वात् । ह जपः; 
एतदथं युष्मानिह आवाहयामि आहय चानेन मन्त्रेण पलयामि होमपष्षे युष्माकं भ्रीतये 
जुहोमि इति च यथावस्धरतिप्रयोगं वाक्यं भिद्यते ।*तत् यथाप्रकरणमूह्यम् । ता यूथं मत्सप 
य्योदिना सन्तुष्टाः सन्तोऽस्मभ्यं सुखं गमयतेत्याशंसावाक्याथेः ।। ३ ॥ 

स्योनापृथिवि?” इति मन्त्रः कश्स्थापनप्रकरणे व्याख्यातः । विष्णोरराटग्" 
इति देवपृजाप्रकरणे व्याख्यातः । सम्प्रदायभेदेन विष्णुपूजने “इद् विष्णुः?इति च बोद्ध्यः । 
स च स्नानप्रकरणे व्याख्यातः । “'सनोषाईन्द "इति, सम्प्रदायभेदेन “रातारमिन्द्रम्'? इति 
च राक्रपूजने विनियुक्तौ । एतो च मन््रौ अधिदेवतामन्वप्रकरणे व्याख्यातौ । एतेषां च 
व्याख्या तत्तसकरणेऽन्वेष्ठव्या ! तत्र सवत्र प्रत्यधिदेवतापूजनहवनप्रयोगादुसारेण आशंसा- 
वाक्यमात्रं भिद्यते । सवेमन्यत्समानमेव बोद्धव्यम् । एतादरास्थलेघु अन्यत्राप्येतद्नु 
सन्धेयम् ॥ ४।॥ ५॥ & ॥ ७।॥। 

ॐ अदित्यं रास्ल।सीन्द्राण्याऽउष्णीषं -- । 
पषासि घ॒म्मांय दीष्व ॥ ८ ॥ 

अदिस्ये रा्ासीत्यस्य दभ्याथवेणच्छषिरिनद्राणीदेवता इन्द्राण्यावाहने तदीयपृजने 
इन्द्राणीप्रीत्यथं होमे च विनियोगः । “भत्तिरिक्तमिःतिकारिक्या हीनपद्ान्यध्याहयय 
त्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । 'अदितिरदीनेःति यास्कोक्तेः भदितिः अदीना दुःखरहिता । 
दितिः देन्यं नासि दितिः दैन्यं यस्याः सा तथोक्ता । शच्या इन्द्रपत्नीत्वाद देन्यत्वं युक्त 
मेव तेन अदितिरिह् इन्द्राण्येव नतु देवमाता तस्या इह ₹न्द्राणीप॒जाप्रकरणेऽनुपयोगात् । 
अदित्ये इत्यत्र षष्ठयथं चतुर्थी बोद्धव्या, “षष्ठ्यथ चतुर्थीतिवाच्यमिःःति वार्चिककार- 
वचनात् | तथा असीत्यत्र “तिडां तिडो मवन्ती?ति वचनात् “बहूं छन्दसि, सुपां सट ०-ः 
इत्यादि पाणिन्युक्तेश्च प्रथमपुरुषेकवचनस्थाने मध्यमपुरपेकव चनमित्यनुसन्धेयम् । तदु्तञ्च 
कारिकाकारेण ““सुप्िडषमहलिङ्गनराणामित्यादि । रा्लाराब्दश्चात्र काञ्चीशब्दाथंवाचकः । 
कच्ची तु रसना मेखलेति यावत्। शब्दायमानमेतद्धुषणं प्रायः खरीमात्रस्य कटिप्रदेरो 
मवति । अतोऽन्यत्रापि केिदुक्तं “काञ्चीकूलितकेतवेन मदनो द्यौः रान्तिम॒द्धष्यति 1 
इति । “'राख शब्दे” (भ्बा० प०) रासति राष्दायतीति राख पूर्वोक्तव ^“रास्लासास्लारथूणा- 
णाः इस्योणादिको नाप्रस्ययः । एवं रासतेः शाब्दा्थाद्रसतेबो राब्दुथीदेव नाप्रत्यये 

राखराश्चब्दो निष्पन्नो भवति । तत्र रसतेरितिपक्षे उपधादीवश्चानुसन्धेयः । यद्रा “रस 
आस्वादने" इदयस्मासपूवसूत्रेणेव नाप्रत्यये उपधादीघं सति रासाशब्दनिष्पत्तिः । पक्षेऽस्मिन् 
रानारब्दो गन्धद्रव्यवा चकः । तथाचोक्तमभिधानकारेण यख वु स्याद्जङ्खाक्ष्यामेरापण्यीं 

४३ 



६२३८ भन्राथंचन्द्रौदयः। 

मपि ख्ियाम् ।' इतिमेदनी । एवं च एलापर्णी सुगन्धिद्रव्यविशेषः । तदपि गन्धद्रव्यं खिया 
शरङ्गारेऽतीवोपयोगि । तदिदानीं राल्ञामिधं शब्दायमानं भूषणं तस्सदशमन्यद्धूषणान्तरं वा 
पक्षान्तरे रास्ाभिधं श्रज्ञारोपयोगि तद्रन्यमन्यद्रव्यान्तरं वोपकल्प्य इन्द्राणीं प्रयुच्यते । 
हे इन्द्राणि, अदित्यै अदित्याः अनवखण्डितायाः दुःखरहितायाः .इन्द्राण्याः ( तवेति शेषः ) 
तव राला शब्दायमाना कोश्ची सास्ना श्र्लारोपयोगि सुगन्धिद्रव्यं वा असि अस्तीत्यथंः | 
तस्सम्पाद्य स्वामहमाहयामि आहूय च स्वां पूजयामि होमपक्ष त्वस्रीतये जुद्येमीति वाक्य 
शेषः। किच्च हे इन्द्राणि इन्द्राण्या उष्णीषः शिरोवेष्टनं तवायमस्तीतिशेषः । ₹उष्णीषपदेन 
इह सिया; शिर प्रदेशे चूडाबन्धने अङ्गःरोपयोगि शोभाकरं किमपि वश्मुपलक्षयति, प्रसि 
इस्योष्णीषस्य सख्मीविषयेऽनुपयत्तत्वात् । तथा हे इन्द्राणि, स्वं पृषासि इन्द्रपल्ीत्वात्सरवेषां 
पोषणकरत्री असि प्षेत्यत्र पुंसत्बमाषम् । हे इन्द्राणि, स्वं घमोय दीष्व घम; प्रवग्येः स च 
यज्ञमात्नस्योपलक्षकः तेन धमय अथौत् यज्ञाय यज्ञाथं द्रीष्व देहि धनं मह्यमिति रेष । 
“दा दाते” ( जु० उ० ) इत्यश्यात्मनेपदे छोण्मध्यमपुरुषेकवचने थासि तस्य 'से" इत्यादेशे 
शपि च जुहोत्यादित्वात् शपः शौ “छन्दसि वेतिवक्तन्यम्” इत्यनेन द्विवचनस्य वेदे वेक 
ल्पिकलखात्तद भावे “छन्दस्युभयथेति जआधधातुकतेन ““्ुमास्थाः इत्यादिना दावयवा- 
कारस्य ईत्वे “सवाभ्याम् इत्यादिना प्रव्ययावयवेकारस्य वकारे दीस्वः इति जाते इणः पर 
त्वारसकारस्य षकारे दीष्वेत्यवगन्तव्यम् ॥ ८ ॥ 

सम्प्रदायभेदेन “निथुखान्वायोः' इत्यपि मन्तः शची पूजने केपां चित्साम्प्रदायिकानां 
प्रयोगपद्धतिषु द्यते! स च प्रामादिक एव, मच्रस्यास्य वायुखिद्ध खेन वायुदे वताकत्वात्त 
दथमान्नप्रकाशकतेन तदीयपूजनादावेव सदुपयोगत्वादिह् राचीपृजनादो लिद्धप्रमाणाभावे 
विनियोगानदहत्वात् । अतः प्रयधिदेवतामन्त्रप्रकरणे इह न व्याख्यायते । केचन साम्प्रदा 
यिकाः “आब्रह्यननिति मन्त्रेण ब्रह्यपजां समामनन्ति! स च मन्त्रोऽधिदेवताग्रकरणे व्याख्या 
तस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । सम्प्रदायभेदेन “प्रजापते न” इत्ययमपि मन्त्रो ब्रह्मपजनादो 
ददयते । तथाहि- 

ॐ प्रजापते न तवदेतान्यन्यो विवव रूपाणि परि ता बभूव | 
यत्कामास्ते जुहमस्तन्नोंऽअस्त्वयमृथुष्यं पितासावस्य पिता व्वयछ स्य 
पतयो रयीणा स्वाहां ॥ ९॥ 
परजापते नेत्यस्य दहिरण्यगर्भप्रजापतिकषियंजुमेध्या त्रिष्टुप्छन्दः प्रजापतिदेवता 

परजापत्याबाहने तदीयपृजने होमयक्षे प्रजापतिप्रीस्य्ं होमे च विनियोग. । अथ मन्त्राः । 
हे प्रजापते, हिरण्यगम, खत् त्वत्तः अन्यः कथिद्पि देवताविदोषः ता तानि विश्वा विश्वानि 
सवौणि रूपाणि नानाजातीयानि नानाविधानि एतानि इमानि स्वणि भूतानीति शेषः, 
न परिबभूव पर्भिवितुं समर्थो नाभूदित्यथः। (अन्र परीव्युपसगंस्य बभूवेति क्रियापदेन सह 
सम्बन्धो बोद्धव्यः, “व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात्। ) परिभवः छष्टेरप्युपटक्षणम्। 
तेन स्वदन्यो देव एतानि भूतानि सुष्टु संह च न समर्थो बभूवेत्यभिप्रायः । (ताः विश्व 
दतयुभयन्र “निशब्द बहुडमि"ति परातिश्ास्यसूतरेण निलोपदछान्दसो बोध्यः ! भतो वयं यका 
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मास्ते तुभ्यं जुहुमः, यः कामो येषां ते यत्कामाः येन कामेन त्वामुदिर्य जुम इत्ति भावः। 
तत्कामसिद्धिूपं एड नोऽस्माकमस्तु भवव्ियथः । किच्च हे प्रजापते, अयं देवदत्ता दि मत्पुत्र 

मुष्य यज्ञदत्तादेमंस्पौघ्रस्य पिता असिवत्यनुषङ्गः । तथा असौ यज्ञदत्तादिमल्पौत्रः अस्य 
भवदत्तादेमेसखपौत्रस्य पिततु अस्त्विति इहाप्यनुषङ्घः ! एवं वद्परम्परयानवच्छिन्नसन्तया 
स्वस्रसादा्सवंथा सपुत्रा. सन्तो वयं रयीणां धनानां पतयः स्याम भवेस । अतोऽनेन 
मन्त्रेण त्वा स्वाम् आह्वयाम इति वाक्यशेषः । पूजापश्चे अनेन मन्त्रेण तां स्वां पृजयाम इति 
वाक्यशेषः । स्वाहा, तादृशाय तुभ्यं यद्धविः स्वाहाकारेण वयं जुहुमस्तद्धविस््वदथं सुहुतम 
स्त्विति भावः! स त्मस्मत्सपय्यादिना सन्तुष्टः सद्धस्मान् सखं गमयेत्याशंसावाक्याथेः।।९] 

ॐ नमोऽस्तु स॒र्प्पभ्यो ये के चं पृथिवीमनु । 
येऽन्तरिक्ष ये दिवि तेभ्य--सरप्पभ्यो नम॑-- ॥ १०॥ 

नमोऽस्तु सपपेभ्य इत्यस्य प्रजापतिच्छषिरनुष्टुष्छन्दः सर्पो देवता सप्पौवाहने तदीय- 
पजने तत्प्रीतये होमे च विनियोगः । “अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीयपदान्यभ्याहत्य 
ञ्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे सप्पा. ये के च ये केचिद्ययं प्रथिवीमसु प्रथिव्यामयुगता 
स्थेति रषः । तेभ्य. परथिवीस्थितेभ्यः सप्पंभ्यः सप्पणशीङेभ्यः एतरसप्पंश्चरीराधिष्ठाठभ्यो 
देवेभ्यो नमोऽस्तु नमस्कारोऽस्विलथः । किच्च हे सप्पौः, ये यूयम् अन्तरि्े अन्तरिक्षखोके 
वत्तमानाः स्थेति शेपः । तेभ्योऽन्तरिक्षलोकस्थेभ्यो युष्मभ्यन्नमोऽस्त्विदयञुङ्गः । तथा ये 
यूयं दिवि दुखोके वत्तमानाः स्थेति शेपः । तेभ्यो द्युरोकस्थितेभ्यो युष्मभ्यन्नमोऽस्तु मदीया 
नतिरस्त्वियथः । एवं नमस्कारपूवंकं युष्मानाहयामिः आहूय च पूजयामि । हदोमपक्च युष्म- 
दथ जुहोमीति वाक्यशेषः । ते यूयं मत्सपस्यंया सन्तुष्टाः सन्तो मां सुखं गमयेत्याश्चं सावा- 
क्याथः | १०॥ 

“ब्रह्मज्ञानम्? इति ब्रहमयज्ञियमन्तरपरकरणे व्याख्या तस्तत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या ।। ११॥ 

इति प्रत्यधिदेवतामन्त्रव्याख्या ॥ 

॥ अथ पथलोकपाटमन्त्राः ॥ 

("गणेरश्चाम्बिका वायुराकाशग्चारिवनौ तथा । ग्रहाणायुत्तरे पच्च छोकपाराः प्रकी- 
सिताः ॥” इति मदनरले । तत्र “गणानान्त्वा, अम्बेऽअम्बिके इति मन्त्रद्वयं देवपूजा 
मन्त्रप्रकरणे व्याख्यातम् । तदेतन्मन्तरद्रयस्य व्याख्या तत्रान्वेषटव्या ॥ १॥ २॥ 

ॐ आ नो नियुद्धं -शृतिनींभिरध्वरठे' संहसिणीमिरूपंयाहि य्ञम् । 
व्वायोऽअस्मिन्स्सव॑ने मादयस्व युयं पात स्वस्तिभिः सद्।-न६ ॥ ३ ॥ 
आ नो नियुद्धिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिशिटष्ठन्दो वायुदव॑ता वायवावाहने वायुपूजने वायु- 
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प्रीर्यर्थे होमे च विनियोगः) “अतिरिक्तमिः"ति कारिकया हीनपदन्यध्याहृव्य व्यास्यायतेऽयं 
मन्त्रः । हे वायो, सम् ईटशीमिः नियुद्धिः अश्धाभिः नोऽस्माकमध्वरं यज्ञमुपयाहि अस्म. 
दीयं यज्ञमुपलक्ष्य आगहि आगच्छेत्यथः । कीरसीभिर्नियुद्धिरित्यपेक्षायामरुच्यते। शतिनीभि 
सहसिणीमिश्च रातं सहखं संख्या यासां तासिर्नियुद्धिसाभिस्प्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छति 
भावः । एत्य चास्मिन्सवने यज्ञगृहे मादयस्व तप्यस्व स्वात्मानं तपेयेव्यथः । एवमेकव चना- 
न्तेन वायुं सम्बोध्य तं प्रति स्वाभिप्रायं चोक्त्वा सम्प्रति यूयमिति युष्मच्छब्दयोगास्पातेति 
मध्यमपुरषवहुवचनश्रवणाच्च बहुवचनान्तं वायुपय्यौयवाचकं “हे मरूतः, इति सम्बुद्धि- 
पदमध्याहृत्य इह पुनरुच्यते । हे मरूतः, यूयं स्वस्तिभिः कल्याणेर्नोऽस्मान् सदा पात 
स्वेदा रक्षत । अतो युष्मानाहयाम. पूजनपक्चे पूजयामः, हयोमपक्चे तस्परीत्यथं जुहुमश्चेति 
वाक्यशेषः ॥ ३ ॥ 

सम्प्रदायसेदेन “वातो वा इत्यपि मन्त्रो वायुपूजने केषाच्ित्साभ्प्रदायिकानां 
प्रयोगपद्धतिषु दस्यते । स च प्रामादिक एवः मन्त्रस्यास्य नानालिङ्धत्वान्नानादेवताकपेन 
अश्वविषयकवेगृस्थापनाथगप्रकारकत्वाच्च सिन्नाथकत्वेन तदथेस्य वाय्वावाहनतत्पूजनत- 
दीयहोमकम्मेसु लिङ्गप्रमाणाभावे विनियोगानहंत्वात् । अतोऽयमपि मन्त्रो मया इह न 
उ्याख्यायते । तथा शृतं घृतपावानः? इति पोडशोपचारपृजाप्रकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य 
व्याख्या दर्टभ्या । किन्तु तत्र घृतस्ानोपयो गितन यद्वैरिष्ट्यं वत्तेते तदस्मिन्पक्चे हेयम् । 
सवंमन्यत्समानम् । यस्याकाशस्य हविराञ्यं तमाकाश्च मिह आहयामिः आहूय च पूजयामि, 
हवनपक्षे तदथं जुहोमीति बाक्यशेषोऽध्याहत्तव्यः। अन्तरिक्षस्य हविरसीत्यन्तरिश्चलिङ्गस्वा- 
देन मन्व्ेण आकारापूजनं समामनन्ति याज्ञिकाः | ४ ॥ 

तथा सम्प्रदायभेदेन “ऊध्वीऽअस्य इयपि मन्त्रः माकाररापूजने केषाच्ित्साम्भ्दा- 
यिकानां प्रयोगपद्धतिषु दर्यते । सोऽपि प्रामादिक एवः मन्त्रस्यास्य ““शोचीश^्यग्नेः” इत्य- 
ग्नििङ्गप्वेनायिदेवताकसवात्सर्वैरपि पादेरभ्नि्तुतिरेव प्रतिपादकत्वास्च आकारावाहनत- 
सजनतदीयहोमकम्मेसु रिश्गप्रमाणामावे विनियोगानहेतवात् । 

„ ॐ यावाद्शा मधुमत्यविना सृटतावती । तयां य॒ज्ञं मिमिक्षतम् । 
इपयामश्हीतोऽस्यष्वि्भ्यान्तवेषते योनिर्माध्वींभ्यान्ता ॥ ५ ॥ 
यावाङ्करोत्यस्य मेधातिथि्छेषिगौयत्रीच्छन्द अथिनौ देवते अथिनावाहने तदीयपूजने 

होमपक्षे तस्रीत्यथं होमे च विनियोगः । “अतिस्किमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहय 
व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे अधिना ( “सुपां सुलु०” इति विभक्तराकारः । ) हे अशिनो 
अधिदेव वां युवयोया ईदी कशा “कशेति बाङ्नामेति निषण्डुः, काशयति प्रकाशयति 
वाङ्मयमिति कशा वाक् अस्तीतिशेषः । तया कराया वाचा अस्मदीयं यज्ञं मिमिक्चतं 
“मिह सेचने” सन्नन्त, सेक्तमिच्छतम् निष्पादयतमित्यथः। कीदशी करोत्यपेश्षायामुच्यते । 
मधुमती मघु नरह तदरती तद्विरिष्टा मधुत्राह्मणोपनिषल्ंसायुतेत्य्थः । तथा सूरृतावती 
त्रियं सत्यं बच; सुतं तद्वती सूनृतवतीति प्रप्ते तस्य संदितायां छान्दघो दीः, सूरतावती 
सलभ्रियवचनोपेतेयथः। ईदृशी वाक् ययोयुबयोरस्ि तया वाचा यज्ञसम्पादनार्थ हे अधि- 
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नौ, तौ युवामस्मिन् यज्ञे आहयामीति वा स्यरोषः आहूय च पूजयामीति पूजने युष वदथ 

जहोमीति होमे च वाक्योहः काय्येः। तौ युवाभिहागत्य तथा वाचा अस्मदीयं य॒ज्ञं निष्पाद्- 

यतमित्याशं खावाक्यार्थः । उपयामगृहीतोऽसीति यजुः । एतस्य यज्जुषः श्रौते आश्चिनग्रहग्रहणे 
तदासने च प्रयोगो मवति. । इह स्मात्तं सोमरसामावे निष्प्रयोजनम् । सोमयज्ञप्रकरणे 

यावाङ्कदोति चवा सह पटितत्वादिदानीं सोमरसाभावेऽपि तया सह प्यते । केचन 
याज्ञिकास्तु यावाङ्कशेति छड्यात्रं पठन्ति; न तु उपयामेति यज्जः, द्रन्यरोपे मन्त्रखोपश्चेति 
तेपां मतम् । व्याख्यातव्यं चेत्पूजनीयद्रव्यं प्रति वक्तव्यम् । हे आदिवनग्रहस्थानीय, पूजन- 
द्रव्य, व्वमुपयामगृहीतोऽसि उपयामेन पात्रेण गृहीनोऽसि स्वीकृतोऽसि । पश्चेऽस्मिन् पूजन- 
द्रव्ये सोमरसाध्यारोप इत्येव युक्तं मन्ये, अदिवभ्यामथं स्वा स्वां गृह्णामीति शेपः । हे पूजोप- 
योगिन्, पूजनद्रञ्यविशेष, एषः खरेकदेश्च. ते तव योनिः स्थानमित्यथेः । कीटर््यामदिव- 
भ्यामर्थं लां गृहामीयाशङ्य साध्वीभ्यामिल्युच्यते । माध्वीभ्यां सधुत्राह्यणाध्येतस्यामिति 
भावः । तथा हे पूजनद्रव्य, ईदग्भ्यामरिवभ्यामथं त्वामत्र आसादयामीति शेषः । मधुब्राह्मणं 
यावधीयाते तौ साध्व्यो ताभ्याम् । तद्धित ईभ्रययः । “दध्यङ् हवा आभ्यामाथवेणो मधु 
नाम ब्राह्मणमुवाच” ( ४।१।५।१८ ) इति श्रुतेः ५ । 

सम्प्रदायसेदेन “अशिवनोरभषव्येनः' इत्ययं मन्त्रोऽरिविनोः आवाहनपुजनहोमेपु 
केषाच्चित्ताम्प्रदायिकानां प्रयोगपद्धतिषु दद्यते । किन्तु सोऽपि प्रामादिक एवः मन्त्रस्यास्य 
अरिवलिङ्धत्वेनारिवदेवताकत्वेऽपि मन्त्रसथ्ुदायस्य अभिषेकाथप्रकाशकत्वेन इहारिवनोः 
पूजनादौ प्रमाणमन्तरा विनियोगानहत्वात् ॥ 

॥ इति पञ्च.गेकपार्मन्त्रव्याख्या ॥ 

|| अथेन्द्रादिदशदिक्पाटमन्त्राः ॥ 

तत्र “वातारमिन्द्रम्'” इति अधिदेवताप्रकरणे व्याख्यातः । तथा “(त्वन्नो अम्ने 

इति स्नानप्रकरणे व्याख्यातः । एवम् “अगनिन्दूतम्? इति देवपूजाप्रकरणे व्याख्यातः 

तथा भ्यपाय तवा सम्प्रदायसेदेन “असि यमः? इति चेमौ मन्त्रावधिदेवताप्रकरणे 
ञ्याख्यातौ । अत एतेषां मन्त्राणां तत्तसकरणे व्याख्या द्रष्टव्या ॥ १।२॥ ३। ४।॥ ५॥ 

ॐ अुन्बन्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्धिहि तस्करस्य । 
[कर 

अन्यमस्पदिच्छ सा त॑शत्या नमो देवि निच्छते तुभ्यमस्तु ॥ ६ ॥ 

असुन्वन्तमित्यस्य प्रजापतिछेषिखिष्टुप्छन्दो निच्छेतिर्देवता नि्छत्यावाहने ( पूजन 
पचे निऋतिपूजने, होमपक्षे निच्छेतिभ्रीतये ) विनियोगः । ` 'अतिरिकेमिः'ति कारिक- 
या हीनपदान्यध्याहय व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । मन्त्रेऽस्मिन् निच्छतिरब्दो निच्छेतिदिगमि 
मानिनीं देवतामभिरक्चयति । तत्र देवताश्ब्दस्य खीत्वापिश्षया निक्रौतिश्ब्दस्यापि स्री्वं 
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संहितायां सहपटितत्वादेव इद निचछतिपूजनेऽपि सहैव पण्यन्ते ! न स्वेषामस्मिन्पक्च 
किमपि प्रयोजनमिव्येके समामनन्ति । “एप ते निच्छेते भागस्तं जुपस्व इत्येतावानेव 

व्रभागो निच्छतिपजादौ पठनीय इत्यपरे वदन्ति । ५असुन्वन्तमयजमानम्ः? इत्येतन्मन्त् 

स्य निच्छतिपजादौ शब्द तोऽथेतथ्च समुपय॒क्तस्वात्तेनैव मन्त्रेण नि्छेतिदेवताया पजनं हवनं 
च कत्तत्यं नतु ““एपते" इति मन्त्रेणेति वयं नमः, मन्त्रसमुदायस्य नानालिङ्गकत्वात् ॥ ५] 

^^तखा, इमस्म इति वा शत्येतन्मन्व्दरयं सान प्रकरणे व्याख्यातन्तव्रेव व्याख्या 
रव्या ॥ ८॥ ९॥ 

[ नो नियुद्धिः"? इति पञ्चलोकपारमन्र्याख्याप्रकरणे व्याख्यातसतत्रस्थ 
व्याख्या द्रष्टव्या ॥ १०॥ 

१९ ४ 

‹'वृय॒ठं सोप? इति षडद्धदातरद्वियप्रकरणे नीरपृक्तं व्याख्यातस्तव्रेतस्य व्याख्या 
द्रष्टव्या । तत्र उमया सहितः सोमस्तत्सम्बुदधो हे सोम, इत्यादि रद्रविपयकं वाक्यं हेयम् । 
हे सोम, चन्द्र; एतावदेव वाक्यं माद्य, सवमन्यस्समानम् |} ११॥ 

अथवा 

क्विदङ्क यवमन्तो य॑ चिद्यथा दन्स्यचुपर्वं वियुयं । 
देह षां कणुहि भोजनानि ये बहिपो नपऽउक्ति यजन्ति १२॥ 

कुविदङ्गेयस्य काक्षीवतसुकीरति्षिखिष्प्ठन्दः सोमो देवता सोमावाहने, सोमप्- 
जने, सोमप्रीत्यथं होमे च विनियोगः । ““अतिरिक्तमिः'ति कारिकया दहीनपदान्यध्याहत्य 
व्याख्यायतेऽयं मन्त्रः । हे सोम, यथा येन प्रकारेण यवमन्तः यवा विद्यन्ते येषां 
ते यवमन्तः “मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः'इति निषेधादिह यवातपरस्य मतोमेका- 
रस्य वकायाभावः} बहुयवसम्पन्नाः कृषीवलाः कुित् “कुविदिति बहुनामेःःति निषण्टुः; 
कुवित् अथीत् बहु बहुं यवं सवं यवमयं सस्यं चित् (चि दित्ययं निपात इहं विचारणाथःः 
चिदिव्येषोऽनेककर्मेति यास्कोक्तः) विचाय्यं अनुपृबं वियूय आनुपू्व्यंण प्रथक्ृत्य अङ्ग “अङ्गति 
क्िप्रनामे”ति निघण्टुः, श्िप्रं दान्ति शीघ्रं छुनन्ति। ( “दाप् छ्वने” (अ. प,) इत्यस्मा 
हर् । ) तथा हे सोमः एषां मम ज्ञातीनां भामीणानां च सम्बन्धीनि भोजनानि मोऽयानि 
वस्तूनि इह अस्माकं गृहे कृणुहि ऊरु । इह शब्दस्य पुनरक्तिसादरयातिरशयद्ोततनार्था, 
“अभ्यासे भूयांसमथं सन्यन्ते"इति यार्कोक्तेः। ये वयं बर्हिष उपरि स्थिता नम उक्ति यजन्ति 
(यजन्तीत्यत्न पुरुषव्यस्ययः (“तिडां तिडो भवन्ति, बहुकं छन्द सी “त्यादिपाणिन्युक्तः 1) नम 
इत्यन्ननाम उक्तिवंचनम् ; हविरक्षणमन्नमादाय उक्ति स्वन्मन्त्ररुक्षणं वचनं च अभिधाय 
वयं यजामः यागं कुम्मैः । अतसूवामाहयामः, पूजनपक्षे त्वां पूजयामः हयोमपक्षे स्वसी 
तये जहम इति वाक्यशेषः । स त्वमस्मत्सपय्यौदिना सन्तुष्टः सन्नस्मान. सुख गमयेत्याशंसा- 
क्याथः । अनेन मन्तरेण दिक्पाङानां मध्ये सोमं पृञ्ञन्ति केचिद्याज्िकाः) तत्र सोम 

उत्तरदिक्पतिः स च चन्द्रः । अथवा सोम उन्तरदिक्पतिः छुबेर इति केचित् । तप्प्षे 
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८८? इत्ययं निपात उच्छृ, “माः इति रक्ष्ये उल्टा मा उमा तया सहितः सोभः 
उल्छरषटेरयय्यैवानिव्य्थ. । करुबेरपक्षेऽपि अन्यस्समानमेव ॥ १२॥ 

ॐ तमीशानं जग॑तस्त्॒थुषस्पति' धियंजिन्वमवसे हमरे व्वुयम् । 

पषा नो यथा व्वेदसामसदुवृधे रक्षिता पायुरदभ्धः स्वस्तय ॥ १३॥ 

तमीशानमिलस्य गोतम ऋषिजगतीहछन्द् ईशानो देवता ईशानावाहने, पृजनपक्षे 
ईशानपजने, होमपक्षे देशानप्रीस्यथ होमे च विनियोगः । वयं तं प्रसिद्धम् ईशानं रद्र हूमहे 
आह्वयामः । कीदशं तमित्यपेक्षायामुच्यते । जगतः जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च भूतजा- 
तस्य पति पाकं तथा धियजिन्वं धियं बुद्धि जिन्वति प्रीणातीति धियजिन्वस्तं धियंजिन्वं 

बुद्धिसन्तोषकारकमित्यथेः । अत्र धीशब्दात्परस्य अमोऽलुक् । किमथ ह्रूमहे, अवसे 
अवितु तपेयितुमियथे. । अच्र तुमर्थ असेग्रत्ययो बोध्यः । किञ्च यथा येन प्रकारेण पृषा 
नोऽस्माकं वृघे बद्ध चे स्वस्तये कल्याणाय च असत् भूयात् तथा हूमह इयथः । कीश 
पषा वेदसा धनानां ज्ञानानां च रक्षिता रक्षकः । तथा पायुः पाङकः पुत्रादीनामिति रोपः। 
तथा अदब्धः अनुपहिसित इत्यथः । अनेनेव मन्त्रेण स्वे साम्प्रदायिका ईंशानदिगीशमी 
शानं पजयन्ति तस्पीत्यथं जहृति चेत्यवगन्तन्यम्।।! १२३ ॥ 

ईशानपजानन्तरं केचन साम्प्रदायिकाः “अस्मे रद्रा. 'इति ब्रह्माणमावाह्य त पृजयन्ति, 
होमे चानेन मन्त्रेण तस्रीस्यथं जुहति च । तत्पद्चात्. स्योनासीत्यनन्तमा बाह्य अनन्त 
पूजयन्ति । एवं हयोमेऽपि तस्रीयथंमनेन जहति च । तत्र पृजाक्रमस्तु साधुतरो मद्यमपि 
सचते" “"हंसस्थोऽरुणकः कमण्डलुधरः रक्रेशयौरन्तराऽनन्तोऽपांपतिरक्चसोघेननिमस्ताक्ष्यौ- 
धिरूटोऽरिभरत् इत्यादिवचनात् । किन्तु बद्यपृजने “जाब्रह्यन् › ब्रह्मयज्ञानम्''इत्यादि 
तदीयमन्त्रगणं विहाय “अस्मे रुद्रा.” इति मन्त्रं ये प्रयुञ्जन्ति, तेऽतीवानवधानतयाऽसा 
मञ्जस्यं कुवन्ति । न ह्यस्मिन्मन्त्र ब्रह्मरिद्ध दश्यते न च श्रूयते । मन्रश्चायं शुछ्यजुरवेदसंदहि 
तायां सवमेधेऽभ्िष्टोमसंस्थे वेश्वदे वस्तुरछज्ञके चतुरथऽहनि माहेन्द्रो रक्प्रकरणे पठितः| 
अतः प्रकरणादपि ब्रह्यपूजनादौ विनियोगो न सिद्धयति । तथा ब्रह्मपजनादेः स्मात्ततवास्स्मर्यु 
तमेतोदरी वचनमपि न दस्यते न च श्रयते, येन तत्रास्य बिनियोगःसम्माव्येत । अतोऽयं प्रामा 
दिक इव्येबर वक्तं शक्यते । अतोऽस्मिन्प्रकरणे अस्मे रुद्रा इययं मन्त्र न व्याख्यायते । अनन्त 
पजने स्योनासीप्ययं मन्त्रः पल्यते । तत्राप्यनन्तपजाप्रसङ्गतिनं भवसि । स्योनासीलयस्य चाष्द 
तोऽथतश्च प्रथिवीपूजाथप्रकाशकत्वाप्परथिवीति प्रथिवीलिद्धास्पथिवीदेवताकत्वाच प्रथिवीप्- 
जनादावस्य विनियोगः साघुतरो न सनन्तपूजने, तदिद्खस्य तदथंस्य चानुपयुक्तस्वात् । 
अतोऽयमपि प्रामादिक एव, तस्मादिह मया न व्याख्यायते । केपाश्चिव्सम्परदाये तदीयप्रयो 
गपद्धतिषु तु पञ्चरोकपारृपृजनानन्तरमिन्द्रादि दशदिक्पारुपूजाविधिरेव नास्ति, इति त॒ 
महदनोचित्य मन्ये । किन्तु तससम्प्रदायज्ञेहामप्रकरणे ईशानहोमानन्तरमनन्तभ्रीतये नमोऽस्तु 
सप॑भ्य इत्यनर्न्तहौमप्रयोगस्तदुत्तरं च बह्यभ्रीतये ब्रह्मयज्ञानमिति ब्रह्महोमप्रयोगः प्रदरितः। 
तन्न अनन्तस्य रोषरूपलाच्छेषस्य च सपसवान्नमोऽस्तु सपभ्य इति मन्त्रेण अनन्तस्य हवनं 
यटुपदिष्टं तत्साधुतरं मन्ये, किन्तु ईशयानहोमानन्तरं बरह्होममनुक्स्वा यद्नन्तहोममेव प्रथमं 
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प्रदरयं प्चाद्रह्यहोमो निर्दिष्ट इति तु पर्वोक्तवचनस्वरसात्तन्मद्यं न रोचते । “यदि मेऽस्ति 
तपस्तप्तम्''इत्यादिसावित्रीवचनायद्यपि नरद्यपूना निषिद्धा । परच्र “पूजयिष्यन्ति ब्रह्मणं 
नरा भक्तिसमन्विताः” ' इत्यादिसाविच्रीकृतश्ापोद्धारवणास्छन्दपुराणादो च ““अदयप्रश्रति 
यः पूजां मन्त्रयुक्तं करिष्यतिइत्यादिसमन्त्रकतरहय जाप्रतिषेध॒नाद्राहय ^यदन्यदेवपूजायं तव 
पूजा भविष्यतीति स्ेपूजान्ते वरह्मपूजाबिधानात्तदभिप्रायेणेव प्रयोगपद्हिष्वपि अनन्तहो- 
मप्रयोगो त्तरं ब्रह्महोमो निर्दिष्ट इति चेत्तदपि नातीव सामञ्जस्यं, स्कन्दपुराणोक्तन्रह्यपुरणो क्तव , 
चनद्धयस्य यज्ञेतरसमन्त्रकन्रहपूज प्रतिषेधविषयत्वात् । यज्ञे तु हुसस्थ इत्यादिपूर्वो्तवचन- 
स्वरसादीश्चानपूजोत्तरं बरह्मप्जाः बह्मपूजोत्तरमनन्बपूजा कत्तन्येत्ययं क्रम एव साधुतरः । 
एवं होमेऽप्ययमेव क्रमोऽल्ुसन्धेय इत्यखमेतत्। अविष्टं च मेथिसास्प्रदायिकमच्टतसव- 
देवताप्रतिष्ठाप्रयोगपद्धतौ गोडदाक्षिणात्यसाम्प्रदायिकमक्कृतसवेदेवताप्रतिष्ठाप्रयोगपद्धतौ चा- 
नवेष्टज्यम् ॥ “नमोऽस्तु सपभ्यः इति प्रयधिदेवतासन्त्रन्याख्याप्रकरणे व्याख्यातः । 
“"व्रह्मयज्नानमिःति वह्ययज्ञजपमन्त्न्याख्याप्रकरणे व्याख्यातः । तत्रेतन्मन्तरद्रयस्य 
च्यास्या द्रष्टव्या | ९४ ॥ ९५ ॥ ° 

॥ इति दशदिक्पारमन्त्न्यास्या ४ 

॥ अथ पतिष्ठामन्वः ॥ 

ॐ मनो जतिजुषतामाज्यस्य ब्रहृस्पतियेततमिमन्तनोत्वरि्िय्यज्ञ2े० समिमन्द॑- 
~ 1 4 1 | धात् । विवश्वेदेवासऽइह मादयन्तामो प्रतिं ॥ १ ॥ 

मनो जतिरियस्य प्रजापतिक्षियजुरन्ता व्यूहेन पादपूरणस्वादवुष्टुष्छन्दो लिङ्गोक्ता 
देवता प्रतिष्ठापने विनियोगः, ॐ प्रतिष्ठेतिमन्त्रलिङ्गात्। अतिरिक्तमि”ति कारिकया हीनपदा- 
न्यभ्याहत्य व्याख्यायतेऽय्ं मन्त्रः । तथाहि-मनः आज्यस्य जुषताम् ( कम्मंणि षष्ठी ) मनः 
आयं धृतं जुषतां सेवतामियथः । कस्य मन इत्यपेक्षायामस्य प्रतिष्ठास्य अमुकईवस्येत्य- 
भ्याहाय्यं “हीनं वाक्ये निवेशये दि"तिवचनात् । अस्य प्रतिषठारहस्य अमुकदेवस्य मनः आयं 
जुषतां, मनरसिंवहं प्राणमात्रोपलक्षकं तेन अस्य प्रतिष्ठास्य अमुकदेवस्य मनः शरीरस्थाः पच्च 
भराणवायवश्च आञ्यं जुषन्तां सेवन्तामित्यथ. । कीदशं मन इत्यपेक्चायामुच्यते । जूतिः 
( जवतेगंतिकम्मंणो जुतिरिति क्तिनधरत्ययान्तो निपातः। खी्वं च छान्दलम् । ) जवते शीघ्र 
गच्छतीति जूतिः अतीतानागतवत्तेमानकाङगतपदार्थेषु सततगमनशीरुमित्य्थः | ईदृशं मन 
भाञ्यं जुषतां सेवतामितिभावः। तथा सति ब्रृहस्पतिरदेवगुरः इमं मदीयं यज्ञं तनोतु 
विस्तारयतु देवाचास्येतवादित्यथेः । तथा स एव ब्रहस्पति; इम मदीयं यहम अरिष्टं रिपति- 
हिंसाथः नास्ति रिष्टं यस्मिन् सः अरिषटस्तमरिषं हिसारदहितं करत्वा सन्द्धातु अविच्छिन्नं 
करोलित्यथंः। तथा सति विरवेदेवासः ( आज्ञसेरसुगित्यज्नुगागमः > बिख्वेदे वाः सर्वेदेवाः 
इह यज्ञकस्मेणि मादयन्तां ८ मद तृप्तो" (चु. आ ) तृष्यन्तामित्यर्थः । हे प्रतिष्ठा, अमुकदेवः 

४४ 
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त्म् ॐ प्रतिष्ठ ( उत्यद्गीकाराथंमव्ययम् ) एतत्सवेमङ्गीक्कस्य त्वमिह प्रतिष्ठ प्रकषण तिषठ 
अस्मिन् यज्ञे प्रतिष्ठितो भवेत्यथः । अन्यच तु अस्मिन् घटे, अस्यां वेद्यां वा, अस्मििङ्ग 
अस्यां मृत्तौ वा, अस्मिन् यन्त्रे वा; इति यथाप्रकरणमूह्यम् । स्वर्यं प्रतिष्ठिते सति समायं 
यज्ञः साङ्गो भूत्वा समाप्स्यति । निर्विष्नपूवेकं यज्ञपरिसमाप्तौ सलयामेव यावदुत्तसमस्तयज्ञ- 
फलटावापिश्च ममापि भविष्यति । अतसत्वमिह प्रतिष्ठेत्याशयः । अन्यत्र तु त्वयि अत्रावस्थिते 
सति मम सवीभीटसिद्धिभविष्यति । अत्ू्वमिह प्रतिष्ठेयाशयः । ॐ प्रतिषठेतिप्रतिष्ठारिङ्ग- 
श्रवणात्सर्वसम्प्रदायेष्वनेनैव मन्त्रेण प्रतिष्ठां विदधति सवे याज्ञिकाः । अतो मयापि विनिः 
योगादुसारेणेवं व्याख्यातोऽयं मन्त्रः । 2 ॥ 

॥ इति प्रतिष्ठामन्तरव्याख्या ॥ 

॥ अथ प्राणपरतिष्ठामन््नः ॥ 

ॐ अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाधरन्तु च| 
अस्यै देवत्वमर्चायं मामहेति च कथन ॥ १॥ 

अस्यै प्राणा इतिमन्त्रस्य प्रजापतिच्छेषिरवुष्टुष्छन्दो लिङ्गोत्त देवता अच्चौमात्रस्य 
प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । ““अतिरिक्तमिः"ति कारिकया दीनपद्ान्यध्याह्यय व्याख्यायतेऽयं 
मन्त्रः । तथाहि-अस्ये ( “'पष्छ्यथं चतुर्थीतिवाच्यमि"ति वात्तिकनात्र षष्ठयर्थे चतुर्थी बो- 
द्व्या एवमम्रेऽप्यनुसन्धेया । ) अस्ये अस्याः अचा इति शेषः । प्राणाः पञ्चप्राणवायवः 
प्रतिष्ठन्तु प्रकषण तिष्ठन्तु “दि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे 
स्याग्यानः सवंशरीरगः ॥ ” इत्तिवचनात्तत्तस्राणायतनेषु प्राणादयः सवे पश्च वायवः सुखेन 
निवसन्त्विति मावः । तथा च पुनः अस्ये अस्याः अचौँयाः प्राणाः चरन्तु सवसवायतनेषि- 
तिरोषः । तत्तरस्थानेषु सश्चखन्त्विव्यथंः । तथा अस्ये अस्याः अर्चये अचीयाः देवत्वं देव 
भावत्वं माम् अह एति ( “अह॒ इत्ति च ह इति च विनिप्रहार्थीयो इतियारोक्तेरिह 
अहेत्यथं निपातो विनिग्रहार्थीयो बोद्धञ्यः। एतीति क्रियापदच्वात्र “इण् गतौ इत्यस्य 
रोडथं छुटि प्रथमपुरुषैकवचने रूपमित्यवगन्तन्यम् । ततोऽयमथंः । मामेव पतु प्राप्नोतु 
नान्यमप्रतिष्ठाकत्तौरं पुरुषमितिशेषः, देवप्रतिष्ठातुः पुरुषस्य कृते देवप्रतिष्ठायाः फ 
प्रकृत्य बहुविधफककथनानन्तरम् “अन्ते सायुञ्यमाघ्रुयादि?ति स्मृतिवचनात् । च पुनः 
अस्ये अस्याः अच्चोये अच्ार्याः देवत्वं देवभावत्वं कश्चन ( अत्र चकारोऽप्ययें नकारस्तु 
निषेधाथं ) कोऽपि पुरुषः न विनाश्चयत्वितिशेषः । अस्याः अच्चीयाः देवत्वं च अञ्चि 
सरादिना न कश्िदूषयतिति भावः । पूजकस्य शुचित्वादिना अर्चौया देवस्वश्षक्तिवधेते । 
तथा पूजकस्य _ म्रश॒चित्वादिना अच्चौया देवत्वशक्तिनेश्यतीति प्रसिद्धेरिह अशुचिता- 
दिराहित्यमासाप्यते.-कश्वनेयनेन मन्त्रारोनेत्यारशयः ॥ ९ ॥ 

॥. इति प्राणप्रतिष्ठामन्त्भ्याख्या ॥ 
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॥ अथ सवप्रायश्ित्तसंज्ञकपथमहावांरुणमन्त्राः ॥ 

तत्र ^त्व्नोऽअपरे, सत्वन्नोऽअग्रे, इतिमन्रदरयं स्रानमन्रव्याख्याप्रकरणे व्याख्यातः 
तत्रास्य मन्तरद्रयस्य व्याख्या द्रष्टव्या |} १॥ २॥ 

उ अयाश्वाेऽस्यनमिशस्तिपाथ सत्यपमिखमयाऽथसि । 
अयानो यज्ञं वहास्यया नो धेहि मेष स्वाहा ।॥३॥ 

अयाश्चाञ्च इत्यस्य प्रजापतिष्छैपिः पङ्किख्छन्दोऽग्निदंबता सवप्रायशित्तसंज्ञकपच्चम् 
हावारणहोमे विनियोगः, “अयाश्चामेः” इत्यादिमन्रशिङ्गात् । स चायं मन्न: ““अतिरिक्तमिः- 
तिकारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायते मया । तथादहि-हे अभ्रे त्वम् अयाश्चासि । 
( चकायोऽप्य्थ, अयस्शब्दश्चाच् सकारान्तः श्ुभावहवाची, ततोऽयमथेः । ) हे अपन; 
छभावहो विधिरपि स्मेवासीत्यथेः } अत एव तम् अनभिशस्तिपाश्च असीत्यनुषङ्कः । 
नास्ति अयिश्चस्िर्निन्दा यस्य सोऽनमिश्स्तिः) तम् अनभि्चस्ति पावि रक्षतीति अनभिश्- 
स्तिपा: अनभिश्चस्तिपाछ्कोऽसि । पापरहितस्यैव पुरुषस्य त्वं रक्षको भवसीयथः, न तु पाप- 
युक्तस्य पुरुषस्येति भावः । निन्दा तु छुक्माचरणेनैव भवतिः यो हि न छकमोचारी स एव 
खोके अनभिश्चसि" कथ्यते | तस्य त्वं पाक्को मवसीव्यभिग्राय 1 यद्वा अभिशस्ति याच्ना: 
नास्ति अभिकश्चस्तियाच्चा यस्य सोऽनभिश्स्तिस्तमनभिद्यस्ि पाति रक्षतीत्यनमिशस्तिपाः, 
विधिनेषटवान् यः कथ्चित्पुरुप. स तु स्वाभिरक्चणाथे खां नापि याचते तथापि तवं तत्कृत. 
गादिकम्मंणा सन्तुष्टः सन् तस्य रक्षको भवस्येवेत्याश्चयः । अतस्त्वां याचामहे यर्तृ हे 

अभर, तथाविधस्त्वम् अया. आगच्छेत्यथः । ञआगत्य च नोऽस्माकं यज्ञं वहासि वहेयथंः | 
इह कारणे काय्यापचारः । तेनात्र यज्ञशब्देन हविरेवाभिधीयते । यदेतद्धविमंया हुतं तद. 
वान्प्रति त्वं प्रापयेदयथेः । वहतेरखोडथं छेट् । तस्य मध्यमपुरुषेकवचने भ्वादित्वान्छपि शप 
शकारपकारयोरपि ““छेटोऽडाटावि'"यडागमे अनुबन्धलोपे रपोऽकारस्य अटोऽकारेण सह 
वणंदीघं च वहासीति रूपं बोध्यम् । किच्च है अग्नेः स्वं सत्यम् इत् ( इदित्ययं निपात 

एवाथं ) सत्यमेव अया असि ज्ञाता भवसरीव्यथेः। एतियद्यपि गत्यथस्तथापीहं ज्ञानाथं 
एव ध्ये ये गत्यथास्ते ते ज्ञानाः इत्युक्तत्वात् । एति जानातीत्ययाः (असुन्प्रत्ययान्तोऽयम- 
यशब्द एतेर्बोध्यः । ) ह अग्ने, संसारनिस्तरणोपायस्य स्वमेव ज्ञातासीति भावः 1 अत एब 
त्वम् अयाः आगनच्छेयथंः । आगत्य च नोऽस्माकं कृते भेषजं धेहि अस्माकं कृते संसारनि- 
स्तरणोपायरूपमोषधं परिकल्पयेत्यथः। यद्रा नोऽस्मभ्यं सेपजं ससार निस्तरणोपायरूपमोषधं 
धेहि देहीत्यथः । “इडधाञ् विधारणे पुष्टौ दाने चापि निगद्यते ।‡ इतिशचव्दकल्पद्रूमवचना 
दिह दधातिदयनाथं एवेति बोद्धव्यम् । अया नो यज्ञं बहास्यया नो घेहि मेपजमित्यत्र “अया 
भयाः” इति क्वियापदद्रयमतिश्चयाथंद्योतनाथम् , “अभ्यासे भूयांसमथं.मन्यन्ते" इतिया 
स्कोक्तः। अया इति इण गतौ? इत्यस्माद्ोडथं ेण्मध्यमपुरषेकवचने, ““इुतत्च सोपः परस्म- 
पदेष्विः?ति सिप इकारछोपे धातोगणे ““छेटोऽडाटाचि"त्याडागमे “एचोऽयवायावः, 
इत्यादेशे सकारस्य रते विसमं च रूपं बोध्यम् । अत्र “सिबव्बहुङं ठेटी"ति सिप् न 
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भवतिः सूत्रे बहुलग्रहणात् } बहुरभ्रहणादेव स्वचिद्धवति क्वचिन्नापि भवतीत्यनुसन्धेयम् | 

स्वाहा हे अग्ने, तुभ्यमेतद्धविरस्मामिर्दीयते तक्वदथ सुहूतमस्तवित्यथः । स्वाहाशब्दस्य 
व्यागार्थस्वादयमथः) “तस्ये द्रौ स्तनौ देवाऽडपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषटकारश्चे"ति 
श्रतेः । एवमस्मदत्तेन हविषा सन्तुष्टस्त्वं मां सुखं गमयेत्यादंसावःक्याथः | ३॥ 

“ये ते दानम् , उदुत्तमम्}? इतिमन्रहमयं सानमन्रव्याख्याभ्रकरणे व्याख्यातं, तत्र 
वास्य मन्त्रद्रयस्य ध्यास्या द्रष्टव्या । विनियोगभेदेऽपि न हि तत्र व्याख्याभेद्ः । होभपध्च 

कृवटमाशचंसामात्रं भिदयते । तदिह मन्त्रये तथा स्वन्नोऽअग्ने, सत्वन्नो ऽअग्ने, इत्यत्रापि 
चोह्यम् । सवमन्यत्समानमेव ।} ४ ॥ ५५। 

॥ इति सवप्रायश्ित्तसन्चकपञ्चमहावारणमन्नष्याख्या ॥ 

॥ अजथ बहरहममन्बाः ॥ 

8८ देवां गातुविदो गातं विखा गातुमित | 
पन॑सस्पतऽ्मं देव यज्ञ स्वाहा व्वति धाः ॥ १॥ 

देवा गातुचिद् इत्यस्य मनसस्पतिच्छेषिर्विराट्छन्दो रिङ्गोक्ता देवता बहिर्होमे बिनि 
्रोगः । हे गातुविदो देवाः, "नै शब्दे” गीयते नानाविधैवंदिकशब्दैः प्रतिपायते इति गातु 
यंज्ञप्तं विदन्ति जानन्तीति गातुविदस्तस्सम्बुद्धो हे गातुविदः, यज्ञवेत्तारो देवाः, युयं गातु 
वित्वा विदित्वा गातुभित। अचर तु यज्ञः समाप्तः, अतः परमन्यत्र अस्मदीयो यज्ञः प्रवृत्त 
इति ज्ञात्वा तं॑य्ञं प्रति गच्छतेति भावः| यद्रा गातुमितेव्यत्र गावुश्षब्दो मागवाची | 
¢“गाङ्ध गतौ गायते गम्यते यत्र स गातुमगेः। ततोऽयमथः । हे गातुविदो देवा", यज्ञ 
वेत्तारो देवाः; यूयं गातुं वित्त्वा अमुं यज्ञं समाप्तं विदित्वा ज्ञात्वा गातुं मागमित 
गच्छत । यज्ञं समाप्रं मत्वा यज्ञेन सन्तुष्टाः सन्तः स्वस्थानं स्वगं गन्तुं खमागं गच्छतेति 
भादः । विच्े्यत्र “विद् ज्ञानेइत्यस्मात् क्त्वाप्रत्यये छान्दसत्वादिडागमाभावो बोध्यः | 
एवं देवान्प्रसयुक्त्वा मनसस्पति प्रस्युच्यते । मनसोऽधि पतिस्तु चन्द्रः “दिवि चन्द्रमसि भरित 
मिण्यन्यत्रापि श्रद्युक्तेः । यद्वा देवान् यष्टुं मनसः भ्रवन्तेकः परमेरवर एव मनससपरिस्तं प्रयु 
च्यते। हे मनसस्पते, अस्मदीयस्य मनसो यष्ट भ्ेरकसवेन पारक, परमेश्वर, हे देव, इममनुष्ठितं 
यज्ञं स्वाहा खद्धस्ते ददामीयथंः । खाहाराब्दस्य लयागाथत्वादिति भावः । यद्रा इममनु्ठितं 
यज्ञं स्वाहा स्वाहाकारेण त्वद्धस्ते दधामीति शेपः । त्वं च तं यज्ञं वाते बायुरूपे देवे धाःस्था 
पयेयथंः । वाते हि यज्ञोऽवतिष्ठते। तदुक्त श्रया “वायुरेवापिस्तस्मायदैवाध्वय त्तमं कम्मं 
करोस्यथेतमेवाप्येति"?इति । वायु क्िष्त्रष्ठा देवते तिश्रतेरवायो यज्ञस्याचस्थानाद्यजमानस्य 
क्षिप्रमेव यज्ञफङं वायुदेवताद्रारा भविष्यत यभिभ्रायेणैव इह "वाते धाः" इत्युक्तं भवतीत्या 
दायः । अतः सदढेऽपि साम्प्रदायिका अनेनैव मन्त्रेण बर्हिरहोमं विदधति । अतो मयापि 
ह विनियोगानुसारेण व्याख्यातोऽयं मन्त्रः ।॥ १॥ 

५ इति बषिद्योममन्यभ्याद्या ॥ 



मच्राधचन्द्रोदयः | २४९ 

॥ अथ प्रणाहूतिमन्त्रो मूद्धानमन्त्रश्च ॥ 
तत्र (“"पुणाद््वी?ति पू्णीहुतिमन्बः कलशस्थापने व्याख्यातस्तत्रास्य व्याख्या 

्रषव्या ॥ १॥ मूद्धीनमन्तश्च मूद्धौनन्दिव इति ! स च यथा- 

ॐ मृद्धोनन्दिवोऽअ॑रतिं पुथिव्या व्वेश्वानरमृतऽभाजातमभिम् | 
कृविठ स॒भ्राज्ञमतिथि जनानामासन्नापात्र जनयन्त देवाः ॥२\ 

मूद्धानन्दिव इयस्य भारद्राजचऋषिखिषटष्ठन्दो वैरवानरोऽग्नि्दवता मूद्धानदोमे विनि- 
योगः 1 वेश्ानरश्चात्र स्वास्मना स्तूयते । तथाहि-देवाः प्रजापतेः प्राणावयवा ईदृशेममि 
जनयन्त उत्पादितवन्त इत्यथंः । अत्र छान्दसोऽडागमाभावो बोध्यः । देवा इन्द्रादय इति 
घा, ते हि स्वदूताथंमीदशमभ्नि जनयन्त उत्पादितवन्तः “अभ्वं देवानां दूतःइतिश्रुतेः। यद्रा 
देवा वेदाभ्ययनादिजनिततेजसा देदीप्यमाना छत्विज्ञ एव ईशम जनयन्त अरण्योमेन्थ 
नेन उत्पादितवन्त इयथः । कीटशमभिमित्यपेक्चायामुच्यते । दिवो मूद्धौनं चुरोकस्य शिरो 
वदुन्नतप्रदेशचे सूर्यरूपेण अवस्थाय जगद्धासकमित्यथेः । तथा प्रथिव्या अरतिम् रतिः उपर- 
तिस्तद्रहितम् ! अयमभिनहि प्रिथिव्या उपरि कदाचिदपि उपरमते किन्तु द्ाह्पाकप्रकार्षे 
सवाननुगरहम् सवेदा बत्तंत एवेति भावः । यद्वा पएूथिवीराव्देन इदान्तरिक्षुच्यते, “आकाश 
आपः प्रथिवी "त्यन्तरिक्षनामसु पठितत्वात् ! ततोऽयमथेः । प्रथिन्याः अन्तरिक्षस्य अरतिम् 
अङंमति पय्याप्तमति खमासा तरपूरकमिव्य्थः । वैद्यतात्मना तत्र स्थितत्वादिति भावः । तत्र 
स्थितोऽसौ यथाकालं वृष्टया पुष्णातीयभिप्रायेण वा पूरकमित्याश्यः ! तथा वेच्धानरं विश्वेभ्य 
सवभ्यो नरेभ्यो हितो वैश्वानरस्तं तथोक्तं नरशब्दोऽत्र सवप्राणिनामुपरश्कं तेन जाठरा 
ग्निरूपेणान्नपाचकतवात्सव हितमियथेः । तथा ऋते यज्ञे आजातं यज्ञनिमित्तमरणीद्टयादु 
त्पन्नम् । ऋति भ्भिररण्योमन्थनेनोरपादितमिति भावः । तथा कवि क्रान्तद् दानं स्वभक्ताननु 
गृहीतुमभिज्ञमियथंः । तथा सम्राजं सम्यग् राजते दीप्यते इति सम्राट् तं सम्राजं सम्कदी 
"यमानम् , एेश्यंण युक्तमित्यथेः । तथा जनानां यजमानानामतिधि हविर्भिः सत्कारयोभ्य 
मित्यथेः । यज्ञादन्यत्रापि अयमश्रिजनानामतिथिरेव । अतो हि विज्ञायते यद्ाभ्निरतिधिरूपेण 
गृहान्प्रविरति तदा तस्यातिथिसत्काराथमेव जनास्तदथमुदकमाहरन्ति। तथा आसन् 
आसनि आस्ये मुखे आपात्रम् आभिमुख्येन पीयतेऽनेनेत्यापात्रम् , देवानां पानपात्रमियथंः 
:“विज्ञायते हि चमसो देवपान इति चमसेन ह् वा एतेन मूतेन देवा भक्षयन्ति” (१।४।२।१४) 
इतिश्रतेः । ईटृशमभि देवा अजनयन्त यज्ञसम्पादनाथमुत्पादितवन्तः । अतोऽस्मिन्नग्नो यज्ञ- 
परिपूरणाथेमिदानीं मूदधौनदोमं कसोमीति वाक्यशेषः । अनेन होमेन सन्तुष्टोऽथमभ्नियंज्ञफलर- 
प्रदानेन मां सुखयस्िलयाशंसावाक्याथंः । आसनचित्यत्र आस्यश्ब्दस्य सप्तम्येकवचने 
“पदन्न - ०?"इति पाणिनीयसूत्रेणासन्नादेशः “सुपां सुटक्--०” इति सृष्टमी विभक्तरटोपिश्च 
बोद्धव्यः ¡ कस्मिधित्सम्प्रदाये तु समुद्रादुर्भिसित्यादि मूद्धानं दिव दयांदकेव्च मच्रजातं 
पटित्वा पृणौदर्बीति पृणीहुतिहयोमं विदधति याचिकाः । च्नहि तत्र प्रथङ्नृद्धोनहोमः । यत्र 

सम्प्रदाये मूद्धीनं दिव इति मृद्धोनदोम एव भवति , नहि तत्र प्रथक्पूणोहुतिहोमश्च 



२५० मन्नाथ॑चन्द्रोदयः। 

दरीदृश्यते । तत्र मूद्धानहोमस्येव पूणौहुतिद्येम इत्यपरा संज्ञा बोद्धव्या । तत्राप्येके सम्पदा. 
यविदस्ु देवागातुविद इति बर्हिहोमं कत्वा ततो मूद्धानन्दिव इति मूद्धौनहोमं कुवन्ति । 
अपरे तु समुद्ादु्मिरियादिभिमेन्तरमृद्धानन्दिव इत्यादिभिश्च मन्घेः सदैव पू्णीदर्वीति पूणी- 
हुतिहोमं विधाय ततो देवा गातुविद इति वर्हिर्होमं द्ुबेन्ति + तत्र यथासम्प्रदायं प्रमा. 
णमूहयम् ॥ २ ॥ 

॥ इति पू्णाहुतिमच्रमुद्धानहोममन्नव्यास्या 1 

“उपायुषञ्जमदग्नेरि "ति च्थायुष्करणमन्तरस्तु शातरद्रियप्रकरणे 
चूडाकरणप्रकरणे च व्याख्यातस्तत्ाध्य व्यास्या द्रष्टव्या । १॥ 

((सुमि्निया नः” इति प्रणीताजलेन शिरः संग्रज्य दुमिचिया इति प्रणीतान्युच्जीकरणं 
कृत्तव्यमिति याज्ञिकाः समामनन्ति । स चायं मन्न: स्नानप्रकरणे व्यास्यातस्तत्रास्य व्यासा 

द्रष्टव्या ।| २) 

॥ अथाभिषेकमन््ाः ॥ 

ॐ देवस्य खा सविः प्र॑ुवेऽध्िनंबाहुरभ्यौं पूष्णो हस्तम्भ्याम् । 
 सर्वव्ये व्वाचो यन्त्यन्तयें दधामि बृदस्पतेषट्ा सामाव्येनामिषिंशचाम्यसो ॥१॥ 

, प्रजापतिचष्ं यजमानदेवत्यं यजमानाभिषेके विनियुक्तं यज्ञुरिदम् । तत्र यजमान. 
ग्रस्य चाय्यौदेरियमुक्तिः । हे यजमान, सवितुः दे वस्य प्रसवे अभ्यलुज्ञायां वत्तमानः अह. 
माचाय्यौदिः अथिनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां सवा खां वाचः बाण्याः यन्तुः ( पुंसत्वमा- 
षम् 1 ) यन्त्या; नियमनकन्यौः सरस्वत्यै ( षष्ठ्यर्थ चतुर्थी ) सरस्याः यन्तिये नियमने 
फेत्य्यं दधामि स्थापयामि । तथा बृहस्पते “वाग्ै ब्रहती तस्या एष पतिः बहस तिरि'तिश् 
तेर बृदस्पतिशब्देन इन्द्र एवाभिप्रेतः । “इन्द्रश्च सम्राडिःतिश्रुतेः इन्द्रस्य सम्राड्भावत्वा- 
वगते; बृहस्पतेः अथादिन्द्रस्य साम्राञ्येन सम्राडमावेन त्वा त्वामभिषिच्नामि । असाविति 
तन्नामम्रहणम् | १॥ 

8 क क ऋ, ॐ दुवस्य सवा सवितुः भस॒वेऽधिनोवाहुभ्यां पर्णो दस्ताग्भ्याग् । 
1 ज्य ¢ ५५ त ®} सरस्वत्यं व्वाचो य॒न्तुयन्बेणाग्नेः सा््रभ्यिनाभिषिंश्चामि ॥ २॥ 

 प्रजापतिदषटं यजमानदेवत्यं यजमानाभिषेके विनियुक्तं यज्ुरिदम् । यजमानं प्रव्या- 
चा्यादेरक्तिरियम् । दे यजमानः सथितुः देवस्य प्रसवे अभ्यलुज्ञायां वत्तंमानः अहमा- 
चाय्याविः अद्िवुनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा स्वां सरखसयै ( ष्ष्छ्य्े चतुर्थी । ) 
सरस्वत्याः सम्बन्धिन्याः वाचो वाण्याः यन्तुः नियन्तुः प्रजापतेश्च यन्त्रेण नियमेन अम्तेः 
साम्राज्येन च चक्रवर्ित्वेन अभिषिच्चामि । मल्छताभिषेकेण वारसिद्धिवर्यं साम्राज्यं 
च तव सस्पदयन्ताभिति भावः ॥ २॥ 



मन्राथेचन्द्रोदयः । २५१ 

ॐ दुवस्य त्वा सविः भसवेऽश्विनोर्वाहुरभ्यं पष्णो हस्ताग्भ्याम् अश्धिनो- 
८. > >, ¢ ् | = = | = भेषञ्येन् तेजसे ब्रह्मक्ेसायाभिपिंश्वामि सरस्त्यं भंषज्येन व्वीय्यायानाव्या- 

याभिषिश्वामीन्दस्यन्ियेण् वष्टाय भिये यशंसेऽभिषिंश्वामि ॥ ३॥ 

प्रजापतिदृषटा" सयजुस्का ब्रहतीगायत्रीछन्दस्का इमे मन्त्रा इह यजमानाभिपेकं 
विनियुक्ता “अतिरिक्तमि"7ति कारिफया दीनपदान्यध्याहय व्याग्यायन्ते । तथाहि-हे यजमान, 
सवितुः देवस्य प्रसवे अभ्यनुज्ञाय वत्तमानः अद्माचाय्यादि" अदिविनोः वाहुभ्यां पूष्ण. 
हस्ताभ्यां घवा त्वाम् अदिविनो. देववैययोः भैपञ्येन भिपजः कम्मं सैप्यं तेन तथोक्तेन 
वेयकम्मेणा अभिपिच्ामि । किमर्थभित्यपेक्षायामुच्यते । तेजसे कान्त्यै, तथा बह्यवर्थखाय 
सवत्रास्छछितवेदवेदाद्गजनिता कीर््तित्रद्यवचैसं तस्मै तद्याभाथंमिव्यथंः । तथा हे यजमान, 
सरस्वव्ये ( पष्ठ्यर्थे चतुर्थौ ) सरस्वत्या. वाग्देवतायाः भैपव्येन भिपक्छमणा च स्वाममि- 
षिञ्चामि । अत्रापि किमथैमित्यपेक्षायामुच्यते । वीय्यीय वीय्यं सामथ्यं तस्मे तल्छाभाथ- 
मित्यर्थः । तथा अन्नायाय अन्नाद्यम् अच्रभक्षणसामध्यं तस्मे तद्धाभाथेमिःयथेः ! तथा हे 
यजमान, इन्द्रस्य इन्द्रियेण इन्द्रियपाटवेन सामर्थ्येन च त्वामभिषिञ्चामि । अत्रापि 
किमथंमिव्यपेक्षायामिदयुच्यते । बलाय साम्याय तद्ठामाथमित्यथः । तथा धिये ससध्ये 
तथा यश्चसे कीच्यै, एतरसवंहामाथं त्वामभिपिच्चामि । मल्छृताभिपेक्रेण मन्त्रोक्तयावदुक्त- 
समस्तपदाथंप्राधिस्तवास्तिति भावः ।॥ ३॥ । 

अभिषेकान्तर्गता अवशिष्टमन्त्राश्च ललानप्रकरणादौ व्याख्यातास्तेपां व्याख्या तत्रेव 
द्रष्टव्या । तत्र हि केवरूमाशं सावाक्य भियते 1 तत्सवत्रोह्यम्, अन्यत्समानमेव ।॥ ˆ ` 

॥ इत्यभिषेरूसन्त्रन्याख्या ॥ 

इति श्रीदामोदरयरम्मकरते मन्त्रार्थचन्द्रोदयनम्नि वेदमन्त्रमष्ये शान्तिस्वस्त्ययन।दिमन्त्रव्या- 

ख्यात्मकोऽयं षोड परिच्छेद. समाप्त. 1 
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अथ सयदद्यषारच्छद्परस्यः 

--- 

॥ अथ न्राद्धमन्तन्याख्या ॥ 

देवताभ्यः पितभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 

नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः| १॥ 

पौराणिकोऽयं मन्रः श्राद्धमात्रे सङ्कल्पोत्तरजपे विनियुक्तः । खष्टोऽथः ॥ १॥ 
गायत्रीमन्रस्तु सन्ध्याग्रकरणे व्याख्यातस्तत द्रष्टव्यः ॥ २॥ 

ॐ विवदेवास्ऽभागत शृणुता स॑मह हवम् । 
एदम्बरिनिषींदत ॥ २ ॥ 

वैदबदेदी गायत्री गृर्समदद्एा पवेणश्रद्धे सपिण्डनश्राद्धं च विर्वेदेवाहने 
विनियुक्ता ऋगियम् ; ““विखेदेवास इत्यनयाऽऽवाघ्य?तिकाव्यायनोक्तेः । अथ मन्नाथः | 
हे विदेदेवासः, विख्वेदेवाः, यूयमागत भस्मिज्छधाद्धं समागच्छत । आगत्य च मे मम इमं 
हवमाहवानं रणता शणुत युष्मानहं पूजयिष्यामि अतोऽत्रावस्थातव्यं युष्माभिरिति मदुक्तं 
वर्चः श्रणतेव्यथेः । श्रवा च इदं बर्हिः “कों बर्हि रि"”निकात्यायनवचनादिदं कोरा कुशमय 
मासनम् आनिषीदत अत्र कुराप्रनोपयुपविशतेत्यथेः । विश्वेदेवास इत्यत्र “आल्सेरपुगि" 
व्यसुगागमो बोद्धव्यः । “श्यरण॒ताःः इस्यत्र संहितायां दीघश्च छान्दसः, (रणुत विषि घ्रज्ञि 

भवत पिबेत समतिष्ठ रक्षामकारे” इति शुङयजुःप्रातिश्चास्ये कात्यायनोक्तेः । आनिषीद् 
तेव्य्न व्यवहितोपसगसम्बन्धोऽप्यवगन्तव्यः, “'ज्यवहिताश्च'" इति पाणिनिवचनात् ॥२॥ 

ˆ ˆ ॐ व्वि्वेदेवा६ शृणुतेपह हवे मे येऽअन्तरि्षं यऽऽउषश्यविष्ट । 
येऽअग्निजिहा उत वा यजत्राऽभासदयासिमन्वरहिषिं मादयध्वम् ॥४॥ 

वेदवदेवी त्रिष्टुप् सुदयोत्र्टा पावेणश्राद्धे सपिण्डनश्राद्धे च विरवेदेवाह्लानोत्तर 
कालिकितदीयमच्रजपे विनियुक्ता ऋगियम् , “विदवेदेवाः शरणतेममिति जपितवे”ति काव्या 
यनवचनात्। अथ मनच्राथः । हे विश्वेदेवाः, ये यूयमन्तरिष्चे अन्तरिक्षछोके स्थ तथा ये च 
यूयम् उप समीपे अथोदप्थिव्यां यवि दयुरोके च स्थ । किञ्च ये यूयमग्निजिहाः स्थ अग्निजिहा 
भोजनसाधनं येषांते अग्निजिह्वाः वहिभुखाः अग्निमुखेन हविषामत्तारः स्थेव्यथः । तथा 
उत वा, उदिब्दोऽप्यथं वाक्षब्दश्चाथं । ततोऽयसमथंः । अपि च ये यूयं यजत्राः यजन्तं 
श्राद्धकारिणं त्रायन्ते इति यजत्राः पुरूरबाद्र वप्रभृतयः स्थ । हे विश्वेदेवाः, ते सवेंऽपि 
यूयमिमं मे मम हवमाहानं णुत ! श्रवा च अस्मिन्वर्हिषि आसद्य उपविर्य मादयध्वं 
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प्यध्वं चर्चा भवतेत्यथः । “मद् दृप्रियोगे चुरादि रात्मनेपदी इत्यस्य मध्यमपुरुपवहूवचने 
मादयध्वमितिरूपं वोध्यम् ।! ४ ॥ 

ॐ उशन्तस्त्वा निधीपदयशन्तःं समिधीमहि 
उशन्नु श॒तऽअआवह पितन् हविपेऽअत्तवे ॥*॥ 

पिवृदेवव्यानुष्टुछन्दस्का चङ्क ““उश्चन्तस्तवेत्यनयाऽऽबाह्यः इति काव्यायनोक्ते 
पावणघ्राद्धादो पिन्राहनाने विनियुक्ता छगियम् ५अतिरिक्तिमि"तिकारिकया ही नपदान्यभ्याहयय 
व्याख्यायते । तथाहि-हे अग्ने, उश्रन्तः पित्राह्मानं मयमाना इच्छन्तो वयं सा त्वां नि- 
घीमहि स्थापयामः । तथा उशन्तः पित्राह्ानसव कामयमाना इच्छन्तो वयं त्वा त्वां स्मि 
धीमहि सन्दीपयाम. सम्यक् प्रज्वाख्यामः । अतस््वमपि उशन् मस्पित्राहानं कत्तंमिच्छन् 
उशतः श्राद्धीय हविः मदतमन्नं कामयमानानिच्छतः पितृन् हविपे अत्तवे हविः अत्तं मक्चि- 
तुमावहं इहानयेत्यथ. । हविषे इत्यत्र विभक्तिव्यत्ययेन द्वितीयार्थं चतुर्थी बोद्धव्या “सुपां 
सुपो मवन्तीति पाणिनिवचनात् । अत्तवे इयत्र तु (तुमर्थ सेसेन--"'इल्यादिना तुमथ 
तवेङ्प्र्ययोऽवगन्तव्यः । आहिताग्निकनत्तकपावणश्राद्धं दक्षिणाग्नेः सद्धावात्तत्र स्थितमभ्निं 
प्रकृत्य तं प्रतयुक्तिरियमिव्यतुसन्धातव्यम् । अनाहिताग्निकत्तेकपावणश्राद्धं तु दक्षिणाम्नेर- 
भावात्तदानी रक्षादीपस्यममिनं प्रकृत्य तं प्रस्युकिरियमिव्यूह्यम् । तत्र हे रक्षादीपस्थिताग्ने 
उरान्तः पित्राह्वानं कामयमाना चयं त्वा त्वां निधीमहि अत्र श्राद्धस्थाने स्थापयामः । एवमरु- 
शान्त एव वयं त्वां समिधीमहि स्नेहादिप्रदानेन सम्यक् प्रज्वाख्याम एतावन्मात्रविेपः | 
अन्यत्समानसेब | ५॥ 

ॐ आयन्तु नः पितर--सोम्यासोंऽग्निष्वुात्ताः पथिभिंहवयानेः । 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मटन्तोऽर्धिज्न्तुतेऽवन्त्वस्मान् ।॥ ६ ॥ 

पिवदेवत्या शङ्कट चिष्टुष्छन्दस्का (“अयन्तु न इति जपित्वा” इति कात्यायनौक्तं 
पावेणश्राद्धे एकोदिष्टश्राद्धे च पित्राह्ानजपे विनियुक्ता ऋगियं तप्पेणप्रकरणे व्याख्याता । 
तत्रास्या ऋचो व्याख्या द्रव्या । मातुरेकोदिष्टेऽन्यस्य वा एकोदिष्टश्राद्धेऽप्यविच्कत एव 
पटनीयोऽयं मन्त्र । पित्रपदं मात्रादेरप्युपलक्षकं, पिवृशब्दस्य खतमाच्रपरत्वात् ।॥। ६ | 

॥: 1 स् र ॐ शन्नो देषीरमिष्टयऽभापों भवन्तु पीतये । 
दँय्योरभिसवन्तु न< ॥ ७ ॥ 

अब्देवत्या प्रजापतिदृष्टा गायत्री ““एकेकस्सिन्नप आसिच्छति रान्न देवीः" इति 
कात्यायनोक्ते. पावेणश्राद्धे विश्वेद् वाध्येपात्रे चैको दिष्टश्राद्धे पित्रघ्यपात्रे च जर्द्ाने विनियुक्ता 
ऋगियं स्लानप्ररणे व्यास्यातापि विनियोगभेदेन “अतिरिक्तमितिकारिशया दीनपदा- 
न्यध्याहस्य पुनरत्र व्याख्यायते । तथादि-आपः जलानि रा मवन्तु कल्याणकारिण्यो भवन्तु 
-अस्मिन्पितृश्राद्धं नोऽस्माकं सम्बन्धिनां पितणां कृते इति दोषः । विश्ेदे वपक्षेऽप्येवसेवो 

६५ 
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दय् । किमभ्भूता आप इत्यपेक्षायामुच्यते । देवीः दीन्यन्तीति देव्यः स्तुतिक्रीडादियोग्या 
इयथः । ( देवीरियत्र “वा छन्दसी" ति प्रथमावहुवचमे पूवं सवणदीघरछान्दसः । ) किमर्थं 
तत्रोच्यते, अभिष्टये पीतये च, अभिषेकाय पानाय चेव्यथंः । अस्माकं पितणां छते सनन 
पाने च आपो देव्यः सुखकरा भवन्त्वित्यमिप्रायः । अपि च नोऽस्माकं पितृणां कृते आपो 
देव्यः शंयोरभिखवन्तु कल्याणाथमाभि ुख्येन खवन्तु अस्मपिितृणां कल्याणाथमवधिषठा्रयो 
देवताः ख्ञानपानादियोग्यं सुखकरं माधुय्येपितं सुस्वादुशीतल्जलमाभिभुख्येन क्षुरन्त्विस्य 
भिप्रायः! शंशब्दाद्यः प्रत्ययो ज्ञेयः । षठीचात्र चतुथ्यथें बोद्धन्या ॥ ५ || 

ॐ यवोऽसि यवय स्मद््रषो यवयारातीः ॥ ८ ॥ 

यवदेवत्यः पावेणश्राद्ादौ विश्वेदेवाध्येपात्रे यवदाने बिनिथुक्तोऽयं यज्जमन््ः । हे 
धान्यविरेप, त्वं यबोऽसि यौति प्रथक् करोतीति यवः प्रथक् कारकोऽसि। अतोऽस्मदूष्रेषोऽ 
सातीश्च यवय । द्विषन्तीति द्वेषः कृत्रिमशत्रवः+अरातयः सहजशत्रवः पिृव्यपुत्रादयो ज्ञाय, 
तानुभयविधान्, सबीनपि शात्रून अस्मत्तो यवय प्रथक् कुवित्यथेः। द्वेषो दौ भौग्यानि अराती 
अदानानि, इति वा तानि सर्वाणि अस्मत्तो यवय प्रथक् छर प्रथक् कय च अस्मभ्यं सौभा 
ग्यानि धनानि च देहीत्याशसाबाक्याथः । “द्विप भप्रीतो, अद्ादिरभयपदी? इत्यस्मा 
क्किप् , “हृं छन्दसी"व्ुक्तदछन्दसि सवेविधीनां वेकल्पिकत्वादत्र किञ्निमित्तगुणनिषेधो 
न भवति । अथवा द्विषधातोरसुन्प्रस्यये छधघूपधत्वात्पुगन्तेति गुणे द्वितीया बहुवचने द्वेष इति 
रूपं भवति । “यु भिश्रणेऽमिश्रणे चः” अदादि. परस्मेपदी, इयस्य पचादित्वा'“न्नन्दि्रहिप 
च7दिभ्यो ल्युणिन्यचः” इत्यच्प्रत्यये कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकः्वे प्रथमेकवचने यव इति रूप 
मवति । अरातिराब्दस्याषत्वारंख्लीर्वे द्ितीयाबहूुवचने अरातीरिति रूपं मवति ॥ ८॥ 

उ. तिखोऽसि सोमदेवत्यो गोखवो देवनिर्मितः । 

प््रपद्धिः पृक्तः स्वधया पित्लोकान्धीणाहि नः स्वाह ॥ ९॥ 
विष्णुदेवत्य. कात्यायनमहर्षिप्रणीननवकण्डिकासूत्रमध्ये परठितोऽयं सौत्रो मन्त्रः, 

८“एकेकृस्मिन्नेव तिरानावपति 'तिलोऽसीत्या?दिकात्यायनोक्तेः पार्वणश्राद्धे पित्रा्यध्यंपात्र 
एकोदिषटश्राद्धं च पित्न्यपात्रे तिरुदाने विनियुक्तोऽवगन्तव्यः। यद्यप्यस्य मन्त्रस्य श्राद्धपरक- 
रणीयत्वास्वधान्तः पाठो युक्तः “स्वधाकारं पित्तरः' ( रा० ना० ८।६।४।१२। ) इति श्रते 
तथापि स्वैरेव साम्प्रदायिकः स्वाहान्त एव पश्यते, कात्यायनप्रणीतश्राद्धसूत्रे महर्षिणा 
कात्यायनेन तथेव पठितत्वात् । हे धान्यविशेष, त्वं तिरोऽसि तेति गच्छतीति तिलः, 
देवपि्कम्मेसु सवत्र पवित्रतेन गन्ता मवसि । तत्रापि शराद्धेऽतीव पवित्रत्वेन प्रसिद्धोऽसि, 
(त्रीणि शराद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपसिखाः” इत्यादि ८ म० स्पृ ३।२३५ ) स्मृतेः, तथा 
सोमदेवत्योऽसि सोमश्चासौ देवता च सोमदेवता सोमदेवताये अयमितिविग्रहे “देवता- 
न्तात्ताद्श्यं यघ्त्+इति यस््मययः । सोमदेवत्यः सोमदेवताक् इव्यथः । “ओषध्यः फरपाकान्ताः” 
इत्यभिधानादोषध्यो ब्रीदयायास्तत्र “यवगोधूमधान्यानि तिडछाः कङ्कस्तथेवचे"व्यादिपद्यपु 
राणीयवचनात्तिकस्य प्योषधीतेन प्रतीयमानत्वात्तिरप्य सोमदेवताकत्वं, “्षोमऽओषधीना 



चन्रार्थचस्द्रौदयः । ३५९५ 

मधिपत्तिरि”तिश्रुतेः । तथा गोसबोऽमि गां स्वगं सूते इति गोसवः स्वगप्रद इत्यथः , “तिर 
स्वर्गमाप्रोती?ति विप्णवचनात् । अथवा गच्छतीति गोः प्रजा तां सूते इति गोसवः प्रजा- 
प्रद इत्यथः, “तिष्प्रद्. प्रजामिष्टां दीपदश्चक्चुरत्तमभिति मजुवचनान् । तथा देवनिम्मि- 
तोऽसि दीव्यतीति देव -द॒तिस्तुतिक्रीडादियुक्तो विष्णः; देवेन निर्मित इति देवनिम्मित 
विष्णुनिम्मिनोऽमीस्यथ.) तिस्य विष्णप्रस्वेदोत्पन्नत्वान् । तथा अद्धिः प्रक्तोऽसि जख्मि 
श्रितोऽसीत्यर्थ" । यतस्त्वमेवम्भूत. सर्वो्छष्रोऽसि, अतो नोऽस्माकं पितृन्. पिदपितामहप्र- 
पितामहादीन लोकान् अस्माकं सम्भवश्च प्रतं चिरकाषूपय्यन्तं स्वधया “स्वधा वे पितृणा 
मन्नमि"तिश्रुतेः श्राद्धीयान्नेन “स्वधाकारं पितः” इति श्रतेः सधाकारेण चा प्रीणाहि 
तप्पेवय अक्मपितणां वरि भूयोभूयः पिदश्राद्करणेन अस्मल्नन्मसाथंक्यच्च ऊु्वित्यथः । 
"देव पितृका््यौभ्यां न प्रमदितव्यं माव्देवो भवः पिग्रदेवो भवेत्यादि? ( ते उ० वदी १ 
अलु° ११) श्रतेरनिर्विष्नस्वेन आजन्म भूयोभूयः श्राडकरणद्वारा स्वजन्मनाथक्यमाशास्यते 

यसिप्रायः । स्वाहा अतो हे विरः त्वं सवेदा देवपिदृकाय्य॑पु मया सुहुतो भवेयथंः। “ति 
गतौ भ्वादिपरस्मेपदी” इत्यस्मादच्प्रत्यये बाहुलकाद् गुणाभावे च छृत्तद्धितेति प्रातिपदिकत्वे 
प्रथमैकवचने तिङ इत्यवगन्तव्यम् । पितृनित्यत्र पितुरेको दिष्श्राद्धं मादुरेको दिष्टश्राद्धेऽस्य- 

स्य वा एकोदिष्श्राद्भऽप्यनूह् एब पठितव्यौऽयं मन्त्र. पिव्रशब्दस्य मृतमात्रपरत्वात् । एकोदि्ट- 
पके पितनिनि बहुवचनं पूजाथं वोध्यम् | ९ ।} 

ॐ या दिव्याऽभापः पयसा सम्बभूवु्याऽआन्तरिक्षाऽउत पाथिवीय्याः | 
हिरण्यवर्णां यज्ञियास्तानञभापः हिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥१०५ 

सब्देवयः “पत्रपुटेषु या दिव्या० सुहवा भवन्त्वियसावेष तेऽध्यः” इति श्राद्धसूत्र 
कात्यायनोक्तेः पार्वणादिश्राद्धे देव पित्र्यंदाने एको दिष्टशराद्ध पिच्रघ्यंदाने च विनियुक्तोऽयमपि 

्राद्धसूत्रस्थ एव मन्तो ज्ञातव्यः। अथ मन्त्ाथेः। दिवि भवा दिव्या दयुखोकस्थाः स्वगङ्गासस्बन्धि- 

न्यःया आपः पयसा सम्बभूवुः क्षीरसमुद्रेण सदैकीभूता इत्यथः । अथवा ५अादित्याज्ञायतेन्षटि- 

रि"तिस्पृते" दिव्याः द्युोकस्था आदित्यमण्डलोद्धवा या आपः पयसा सम्बभूवुः क्षीरेण सह 
सद्धताः माधु्यंरीतत्वादिगुणरेकीमूता इत्यथः । याश्च आपः आन्तरिक्षा अन्तरिक्षे भवा 

आन्तरिक्षा. मेघोदरस्था या आप इत्यर्थः । तथा हिरण्यवणौ' हिरण्यः कान्तः कमनीयो वर्णो 

यासां ता हिरण्यवणीः, दिरण्यं रजत तस्छमानवणौः, स्वच्छा हिरण्यं रजतमित्युवरोक्तेः । 

यज्ञियाः यज्ञाः देवपितयोग्या इत्यथः । एवम्भूताः पार्थिवीः प्रथिव्यां भवाः पाथव्यः (बा 

छन्दसीति पृवेस्वणदीघेरछान्दसः । ) “उतः इत्युपसर्गोऽप्यथ पा्थिन्यः भूमिगता अपि या 

आपः, ताः सवी अपि आप. नोऽस्माकं पितणाश्च कृते शिवाः सौम्याः सन्त्वितिशेषः शान्ता 
मवन्तित्यर्थः। तथा नोऽस्माकं पितणां च शां कल्याणं यथास्यात्तथा स्योनाः (स्योनमिति सुख- 

नामेतिनिषण्टुः ) सुखदाः भवन्तु । तथा च ताः पूर्वो्ताः सवी आपः सुहवा भवन्तु सपार 

कशराद्धपक्षे ाद्यणहस्ते, अपा्रकश्राद्धपक्चे मोजनपात्रे पवित्रोपरि सुष्टु हताः सन्त्वस्यथः।। १०।। 

ॐ पितृभ्यः स्थानमसि । ११ ॥ 



२५६ मन्नाथं चन्द्रोदयः । 

पिवृदेवत्यः “पिद्भ्यः स्थानमसीतिन्युव्जं पां निदधातीति कात्यायनयचना- 
स्ावेणादिश्राद्धे पा्न्युब्जीकरणे विनियुक्तोऽयमपि श्राद्धसुत्रस्थ एव मन्त्रोऽवगन्तव्यः । हे 
पात्र; खं पित्रभ्यः स्थानमसि (अत्र षष्छ्यथं चतुर्थी ) पितृणां तं स्थानं भवसीत्यथः, 
तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थानं यत्वं पितृणां स्थानमसि अत एव हे पात्रः त्वामिह न्युभ्जीकरोभी 
वाक्षयरोषः ! तथा चोक्तमन्यत्रापि “भगतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धदेवताः इति ।॥११॥ 

ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा ॥ १२॥ 
कव्यवाहनागनिदेवयः आसुरीपड क्तिच्छन्दस्कः प्रजापतिदृ्ट ““पिण्डपित्रयज्ञवद्धस्वेति 

काल्यायनवचनात्पावेणश्राद्धे कव्यहोमे धिनियुक्तो यज्ञुमन्त्रोऽयम्। कवयः न्तद रनः पितर- 
स्तेषां सम्बन्धि यदन्नं तत्कभ्यं हविः; तत्कव्य वहति पितृन् प्रति प्रापयतीति कव्यवाहनस्त 
कव्यवाहनाय अग्नये स्वाहा एतत्कव्य हविमया दन्तं तसुहुतमस्त्वित्यथं । कञ्योपपद्द्रहे 
कञ्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युडि?ति उयुटुप्रत्ययेऽनुबन्धलोपे “युवोरनाकावि?ति योरनादे शे अत् 
उपधायाः" इति धातोव्रेद्धो ““करत्तद्धिते” ति प्रातिपदिकत्वे चतुध्यकवचने कञ्यवाहनायेति 
रूपमवगन्तन्यस् ।। १२॥। 

उ सोमाय पितृमते स्वाहा ) १३॥ 
पित्रमत्सोमदेवत्यः आसुरीजगतीछन्दस्क' प्रजापतिद्टः “पिण्ड पितृयज्ञवद्र सेति 

कात्यायनोक्तेः पावणश्राद्धं सोमीयहव्यदोमे विनियुक्त यज्ञुमन्त्रोऽयम् । पितरः सन्त्यत्रेति 
पिक्मान् तस्मै पितृमते पिवृसंयुक्ताय सोमाय स्वाहा एतद्धविमेया दत्तं तस्ुहुतमस्तविस्यथैः । 
स्वृह्यकारेण वषट्कारेण वा देवेभ्योऽन्नदानश्चतेदं वाविमौ मन्त्राचगन्तव्यौ | १३॥ 

ॐ इद्मन्नमेतद्धुस्वामिपितभ्यो नमः, इति बाक्यरूपेण मन्त्रेण भूस्वामिनेऽन्न 
दीयते । सपष्ोऽथः ॥ १४ ॥ 

ॐ परधुव्वाता° ॐ मधुनक्त ॐ मधुमान्नो ` ॥१५।१६॥ १७॥ 
= ऋक्त्रयं तप्पणप्रकरणे व्याख्यातं, त्रासय ऋकत्रयस्य व्याख्या द्रष्टव्या } इह तु वैश 

घ्ट्यमा्र प्रदर्यते। तद्यथा-पावेणपक्षे ऋतायते? इत्यत्र “सुपां सुपो भवन्तीति पाणिनिवच- 
नाचतुर्थीबहुवचनस्थाने चतुध्यकवचनमवगन्तव्यम् | ऋतायते अथात् ऋतायद्धयो ऋतमुदकं 
तदेव मधु मधुरसमिच्छद्धयो नोऽस्माकं पिद्रभ्यः पिदृपितामहप्रपितामहेभ्यो मतामहप्रमा- 
तामहवृदप्रमातामहेभ्यश्च बाताः मधु मधुमन्तः सन्तो बहुन्त्विति रोषः। एवं सवत्र वाक्यो 
हेन योजना कन्तव्या । एकोदिष्टे तु ऋतायते ऋतसुदकं तदेव मधु मधुरसमिच्छते नोऽस्माकं 
पित्रे वाताः मधु मधुमन्तः सन्तो वहन्त्वितिशेषः । एवं सवत्रावगन्तन्यम् । मातुरेकोदिषटे तु 
पिवृब्दस्य म॒तमात्रपरत्वान्मावस्मुपलक्षय ऋतायते इत्यस्यैव ऋतायन्त्ये छऋतमिच्छन्त्यै 
नोऽस्माकं मात्रे वाता मधु मधुमन्त. सन्तो वहन्त्वितिरोषः, इत्ये वमर्थोऽलसन्धेयः । एवं 
स्त्र । अथं विचप्रद्षायामेव वाक्ष्योहोऽवगन्तव्यः । प्रयोगदश्चायान्त्वनूह् एव मन्त्रपारो 
विधेयश्छन्दोर्मङ्गमिया वेदस्य रूपान्तरं कन्तेमर्चक्यमपौरषेयत्वात्। अथवा '“सुप्रिड ङपग्रह् 
िङ्गनराणामि'ति कारिकया तायते इदयन्र मादृपक्चे प्राप्तस्य खीसवम्य पुंस्वमाषत्वादिष्ये- 
बानुसन्धेयम्। १५।] १६ ॥ १७ ॥ 



मच्राधंचन्द्रोदयः} २३५७ 

ॐ पृथिवी ते पां द्यौरपिधानं बाह्यणस्य मुख अमृत अमृतं जदहोमि स्वाहा ॥१८॥ 
अन्नदेवत्यः ८“पात्रमारुभ्य जपति प्रथिवी ते पात्रमि"त्यादिकात्यायनोक्ते. प्रावंणा- 

दिश्राद्धे देवान्नपित्र्नपात्रम्पराने एकोदिष्टश्राद्धे च पित्रच्नपात्रस्परने च विनियुक्तोऽयमपि 
श्राद्धसूत्रम्थ एव मन्रः । हे-अन्नः प्रथिवी जगदाधारभूता मूमि. ते तव पाच्रमाधारोऽस्तीति 
रोपः । तथा दोः आकाश. ते तव अपिधानमाच्छादनमस्तीतिरेप । ( अपिधानमाच्छादन- 
मिव्युक्तममरसिहैन “अपिधानतिसोधानपिधानाच्छादनानि चे"ति ) तत््वीभितिपदद्रयाध्या- 
हारेणायमथे. । अग्रं हतावरिष्ं तच्त्वाम् अग्रते अनष्टे अभक्ष्यादिभिरदूपिते ब्राह्यणस्य मुखे 
जुहोमि । प्रथिवी ते पात्रमित्यनेनेह भोजनपाचमभिधीयते, भोजनपात्रा्नयोयधाराघेयत्व 
सम्बन्धात् । दयोरपिधानमित्यनेन मोजनान्नापरि स्थितप्याकाशस्य सद्धावत्वादाकाशे आच्छ- 
द्नत्वमुपचय्येते, अनाघरृतस्यान्नस्यादस्यद् श॒नोपहतत्वसद्धावात् । ब्राह्यणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुद्योमीत्यनेन परन्रह्यमुखोद्रतव्राह्यणाग्न्युभयस्य सह जन्मस्बदशेनेनेह् ब्राह्यणमुखेऽग्निखोपचा- 
रत्वेन ब्राह्मणभोजने होमस्वमुपचय्यंते, “मुखाद् ग्निरजायतेःतिश्रुतिनिद शनात् ॥ १८॥। 

ॐ इदं व्विष्णुन्विचक्रमे तधा निदधे पदम् ॥ समूढमस्य पाछसुरे ॥१९॥ 
बरह्मयज्ञजपे व्यास्याता गिरय, तत्रास्या ऋचो व्याख्या द्रष्टव्या } इह तु वेरि्टयसात्रं 

प्रदश्य॑ते ! तद्यथा - अन्नस्य प्रथिन्याः सऋ्यादुसन्नतवात्प्रथिव्याश्च विष्णुपादाक्रान्तत्वादस्या 
न्रस्यापि विष्णुपादाक्रान्तस्वेन इतो रक्षोऽपस्ररणत्वमभिप्रस्यानेन मन्त्रेण पावेणश्राद्धादो 
देवा्पिन्रन्नाभिमन्त्रणं क्रियते । यतो विष्णु प्रथिव्यां पद् निहितवानतस्तदु्पन्नत्वेनान्नम 
प्याक्रान्तवान् तस्माद्राक्षसा अस्मादन्नाद्पसरन्तिप्यासींसावाक्यार्थोऽवगन्तव्यः | अवदि 
न्तु सानप्रकरणे द्रष्टव्यम् ।॥ १९ ॥ 

उ कुष्ण कव्यमिदं रघ्च मदीयमिदमन्न पिमा आप इदमाञ्यमिदं हविः ॥२०॥ 

अग्निदेवत्यः पावेणादिश्रादधे देवपित्रन्नामिसन्त्रणे विनियुक्तोऽयं मन्त्रः । तत्र देव- 
श्राद्धं विदवेदेवान्नाभिमच्चणे छष्ण हव्यमि्युहेन मन्त्रः पठनीतस्तथेवार्थोऽप्यवगन्तव्यः | ऋ 
वे० अ० ३ अ०५व० ७ "ष्णं त एम रशत पुरोमाश्चरिष्ण्वचवंपुषामिदेकम् ।* पदश्रवी 
ता दधते ह गमं सद्यश्िज्ञातो भवसीदु दूतः | ऋ० वे० अ० & अ० ६ व० ७ ।“जयंवा 
कृष्णो अरिविना हवते वाजिनी वसू । मध्वः सोमस्य पीतये ॥इति;, आम्यागग््यां छृष्ण- 
राब्दोऽग्निवाचक इति युसखष्टतया प्रतीतेरिह देवपितृणां दृतभूतमग्नि प्रव्येवमुच्यते; यक्किङ 
हे ष्ण, अर्थात् हे अभे इदं कव्यं कवयः क्रान्तद्िनः पितरस्तेपाभिदमन्नं कव्यं पितृण 
सम्बन्धि इदमन्नं रक्ष अघुरादयो यथा न प्रतिग्रहीयुस्तथा व्वं पाटयेत्यथः, इति तु पिच्न्न 
पक्षे । देवान्नपक्षे वित्थं, यत् हे कृष्ण, हे अग्ने, इद् हव्यं देवानामिद् हविः हव्य विरेषां 
देवानां सम्बन्धि इदमन्नं रक्ष । रेष पूवेवह्ा्याथविवरणमन्राप्यतुसन्धेयम् । कि तदन्नं सया 
रक्षितव्यभित्यपेक्चायामिदं मदीयमन्नमिति अद्धल्या निदविर्यते । तद्यथा--हे ष्णः; ह अभ्ते 
इदं सनिकरष्टं भोजनपात्रस्थितं मदीयं मामकीनं इह श्राद्ध देवोदेशेन पिचरुदेशेन वा यन्मयाव- 
स्थापिततमन्नं तद्रक्षेत्यमिप्राय. । न केवल्मन्नमेव रक्षेति; किन्तु इमाः पात्रस्थाः आप 
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जलानि, इदमाञ्यं पात्रस्थं धृतं इदश्च हविः पुनरन्नं तत्सवं रक्षव्याशचयः । यतोऽ देवानां 
पितृणां च दूतस्तस्माद्ग्नि प्रत्येवुक्तं यदेतदन्नादि अन्नजलघृतपदाथेजातं रक्षेति । अन्यथा 
देवपिवभागेप्सवोऽसुय इतस्ततः सश्चरन्तो देवपित्रभागमन्नजछ्घृतपदाथंजातं गृहीत्वा 
भक्षयिष्यन्ति, ततः श्राद्धमेव विनष्टं स्यात्तन्मा भवतु, एतदथंमेवान्नाभिमन्त्रणे विनियुक्तोऽ- 
यं मन्त्र इति विनियोगकनतुः सम्प्रदायविदश्चायमेवाशयः ॥ २० ॥ 

देवान्नपात्रे “यघोऽसी"ति यबविकिरणो मन्त्रः] स चास्मिन्नेव श्राद्धमकरणे व्या. 
स्यातस्तव्रास्य व्याख्या द्रष्ट्या ॥ २१॥। 

1 1 | 1 

३० अपहताऽअसुरा रक्षांसि स्वेदिषद् ~~ ॥ २२॥ 
पिचदेवत्य. प्रजापतिदृष्टः “अपहता इति तिान्प्रकीर्येःति कालयायनेोक्तेः पावंणादिश्ाद्र 

एको द्षटश्राद्धे च भोजनपात्रे तिरुप्रक्षपणे विनियुक्तोऽयं यजञुमन्त्रः। स च “अतिरि क्तमिति- 
कारिकया हीनपदान्यध्याहप्य व्याख्यायते । तत्र पावंणश्राद्धे हे पितरः, पितुरेकोद्षटश्राद्धे हे 
पितः, मातुरेको दिष्टश्राद्धे हे मातः, युष्मद्धोजनपात्रे तिखान्विकिरामीति वाक्यशेषः । यतोऽ- 
नेन तिरविकिरणेन पूवेमपि वेदिषदः वेदिः श्राद्धारथे परिष्कृता मूमिस्तत्न सीदन्ति देवपितर- 

9 ५ ४५ 

भागं मोक्तुमिच्छया वेद्याुपविरशन्तीति वेदिषदः श्राद्धाथपरिष्छृतमूमो निषीदन्त इत्यथः । 
अटुराः अपहता अपसारिता.; अत इदानीमप्य्ुराणामपसारणाथं तिखान्विकिरामीत्यमि- 
प्रायः । न केवर वेदिषदोऽयुरा एव अपहताः अपसास्ताः, किन्तु रक्षांसि च भपहतानि, 
राक्षसाश्चापसारिता इत्यथः । तस्मादिदानीमपि तेषामपसारणाथ तिरान्विकिराभि । अतोऽ- 
नेन तिरपरक्षपेणासुरादयोऽस्मास्स्थान दपसरन्त्वित्यारांसावाक्याथः ॥ २२॥। 

गायत्री सन्ध्याप्रकरणे व्याख्याता तत्र तस्या व्याख्या द्रष्टव्या ।॥ २३॥ 

मधुम्वातेति ऋकूत्रयं तप्पंणप्रकरणे व्याख्यातम् । श्राद्धपक्षे तद्रेरिष्य्यन्नास्मिन्ेव 
श्राद्प्रकरणे पूवमेव प्रद्ितं, तत्र द्रष्टव्यम् । २४ | २५।२६॥ 

~ अत्र ॐ "छरणुष्वपाजः इटयादि पितमन््रजपस्तत्र ृणुष्वपाज इत्यादि मरतिकामम- 
स्ित्यन्तो मन्त्रसमूहोऽप्र श्राद्धसूक्तं व्याख्यास्यते तत्र द्रष्टव्यः ॥ “सदखङीपौ पुरषः, आश्य; 
रि्ानः, नमः शम्भवायेति मन्त्रत्रयं षडङ्गशतरुद्रिये व्याख्यातं तत्र द्रष्टव्यम् । नमस्तुभ्य- 
भित्यादयस्तु पोराणिकमस्त्राः सपष्टाथौः ॥ 

ॐ ये रुपाणि परतिमुश्चमांनाऽअघुराहं सन्तं ~ स्वधया चर॑न्ति । 
परापुरो निषएरो ये मरन््यन्न्टन्टोकाखणुदास्यस्मात् ॥ २७॥ 
कन्यवाहनाग्निदे वत्या त्रिष्टुप् प्रजापतिदृषा इह पावेणश्राद्धे स्थण्डिरोपरि अपहता 

इति रेखाकरणोत्तरमङ्गारभ्रामणे विनियुक्ता छऋगियम् । श्रौतेऽपि पिण्डपितृयज्ञे अनया 
ऋभ्वा परस्तार्दरस्मुकं, क्रियते, “उल्मुकं परस्तात्करोति ये रूपाणीति कात्यायनवचनात् । 
अथ मन्त्राथे.। ये ससुरः देबविरोधिनो राक्षसजातयः स्वधया “स्वधा वै पितणामन्नभिःति 
श्रुतेः वधा पितृणामन्तं तया स्वधया पितृणामन्नेन तन्निमित्तेन पितृणामन्नमस्मा भि- 
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थैः भेक्षितन्यमिति कारणेन शूपाणि प्रतिमुच्वमानाः ( प्रतिपू्वंकस्य सख्छतेधरणाथंत्वादिहाय. 
मथः ) स्वकीयखूपाणि प्रच्छादचच पितरसमानरूपाणि घार्यन्तः सन्तः चरन्ति पितृस्थाने 
इतस्ततः प्रसरन्ति । तथा'ये च असुरा. स्वधया पित्रच्नभक्षणाथ तदन्नप्राप्निकामनया परपुरः 
निपुरश्च मरन्ति । पूय्यन्ते ्ातुभिरिति पुरः शरीयणि, पराक्रान्ताः पुरः परापुरः स्थृखदेहान्, 
निक्ृ्टाः पुरः निपुरः सृद्मदेदहश्च ये असुराः धारयन्ति । पितणामन्नमस्माभिः खादितव्य- 
भितिहेतोः स्वमसुरत्वं प्रच्छादयितुं नानाविषान्देहान् स्वीङ्कबेन्तीत्यथः } अग्निः अङ्गाररूपः 
( उल्युकरूषो वहिः ) तानसुसन् अस्माद्ोकात् पितरपिण्डस्था नान् ( पिण्डपिरयन्ञप्रदेखात् ) 

प्रणुदाति ( खोड रेद् ) प्रणुदतु इतो दूर गन्तुं प्रेरयस्वित्यथः । अस्मास्थानासकर्पेण 
अपसारयत्विति भावः | २५७ ॥ 

ॐ अनग्निदग्धा ये जीवा येऽप्यदग्धाः इरे मम । 

भूमी दन्तेन तप्यन्त तप्ता यान्तु परां गतिम् ॥ २८ ॥ 

अनम्निद्ग्धपिददेवत्यः पावेणश्राद्धेऽन्नविकरिरणे विनियुक्तोऽयं श्राडसृत्स्थो मन्त्रः । 
अस्यार्थो यथा-मम इठे मम वंशे ये अनग्निदग्धा जीवाः, अग्निना दग्धा अग्निदग्धाः श्रौत- 
स्मात्तीग्निदग्धाः) न अग्निदग्धा' अनम्निद्ग्धाः खोकिकाग्निदग्धाः अश्राद्धाही" अनुपनीता 
एव ये गतास्ते इयथः । अनुपनीतानामेव “भसौ स्वगाय छोकाय स्वाहेति वैदिकमन्त्रेण 
दाहो न मवति, अतस्ते रोकिकाग्निदग्धा अपि सन्तोऽनग्निदग्धा एवोच्यन्ते । अपीत्यय-' 
मुपसर्गश्चा्थै, तथा च मम कुले येऽपिये च अद्ग्वाः जीवा, न दग्धाः अदग्धाः “उनद्ि- 
वार्षिकं प्रतं निदध्युबीन्धवा बहि । अलङ्कृत्य शुचौ भूमावस्थिसच्चयनादते | इतिमनूकतैः 
अद्ाहाहौ उनद्िवार्षिंका ये जीवा मम छर मृता इति शेषः । ते उभयविधा अपि भूमौ 
दत्तेन अनेन अन्नेन वप्यन्तु दप्ना मवन्तु। दप्राश्च परां गति यान्तु उल्कृष्टगति प्राप्नुबन्त्व- 
त्यर्थः । एवमयं मन्त्रो व्याख्यातः । अग्तिद्ग्धारचेति पौराणिको मन्त्रः, स च खीभूद्रकर्त- 
कश्राद्धमातरे पठनीय. । अर्थस्तु सपष्टतर एवासि तस्मादिह पुननं व्याख्यायते । २८॥ , ˆ 

ॐ अनं पितरो मादयध्वं यथा भुगमाषायध्वम् ॥  - 
अमीमदन्त पितरो यथा भांगमाषायिषत॥ २९॥ 

पितरदेवत्यः प्रजापतिरष्टो यज्ुमन्बोऽयम् । तत्र (अत्र पितर इ्युक्त्बोदङङास्त 
आततमनादाघरव्यामीमदन्तेः ति कात्यायनतेचनादिह् श्राद्धकन्त अत्र पितर इदयुक्त्वा रवास- 
निरोघेन ग्छाग्निपय्यन्तम्ुदङमुख आस्ते, आघ्रत्य च अमीमदन्तेति जपति । अथ मन्त्रार्थः | 
हे पितरः, अत्र मादयध्वं यूयमस्मिन्पिण्डे दृ्चिमामध्व हृष्टा मवतेव्यथः । ततश्चास्मिन्पिण्डे 
यथाभागं स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य स्वीयं स्वीयसंसं प्राप्य आब्रपायध्वं समन्ताद षवदाचरत, 
यथा षो वषभः स्वाभीष्टं घासं प्राप्य दृप्निपय्यन्तं स्वीकरोति तद्ययूयमपिरस्वाभिरूषितं 
पिण्डं प्राप्य तृत्तिपय्यन्तं स्वीक्करुतेस्यथः । युष्मततपरौ युष्मस्रसादान्ममाप्यभीष्टसिद्धिः स्यादि- 
त्यभिग्रायेण स्वेच्छया पिण्डोपभोगाथमिदमभ्यध्यंते, इयां घावाक्याथेः । आङ्पूर्व. 
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टु पशब्दात् “कन्त व्यडः सलोपश्च ति क्यङ् ततो छोद्। अमीमदन्तेति यान् पितृन््रति 
"मादयध्वं, यथाभागमाव्रषायष्वभि""दयक्तं॑ते पितरोऽमीमदन्त मदन्तेनानेन पिण्डेन हृष्टाः 
सञ्चाता । तथा यथाभागमावृषायिषत स्वं स्वं भागं प्राप्य वृषवन्तप्निपय्यन्तं स्वीचक्रुः । स्वं 
माग प्राप्य प्रसन्नपूवेकं भक्षितवन्त इति वयमाश्चास्महे इत्यथ, । आवरृषायिषतेति छडि 
ल्पम् । पितुरेको दिषटश्रादधे मातुरन्यस्य वैको दिष्टश्ाद्धेऽप्यविकत एव पठनीयो मन्तः, एतद्वि 
चारस्तु तप्पंणप्रकरणे “ऊल्नं बहन्तीः"' इति मन्त्रस्य व्यास्यायां विदिष्टतया मया व्यलेखि, 
तच दरषव्य ।। २९ ॥ 

ॐ नो वहं पितसे रसाय नमो बह पितरः शोषय नो वः पितरो 

जीवाय नमो वः पितरः स्वधाय नमों वह पितरो घोराय नमो वः पितसे 
मन्यवे नमो वह पितर् ¬~ पितरो नमो वो गृहान्न ~ पितरो दत्त सृतो च--पितरो 
ेषमेतदवः पितरो व्वासुऽभाष॑त्त ॥ ३० ॥ ` 

नमो ब इत्यादीनि पञ्यजंषि पितृदे वव्यानि “नमो व इलयञ्जलि करोमीति कात्याय- 
नोक्तेनेमस्कार एव विनियुक्तानि, तथापि साग्प्रदायिकै पार्ेणादिशराद्धे सूत्राभिमन्त्रे 
विनिथुक्तानि । एतद्वः पितरो षास इति तु पिचदेवत्यं यज्ुस्तस्य पावेणश्राद्धे एकोदष्टश्रादधे 
च पिण्डोपरि सूत्रदाने विनियोगः, “एतद्ध इत्युपास्यति सूत्राणि प्रतिपिण्डमू्णी दशा 
वा वयध्यत्तरे यजमानरोमानि वेति" कात्यायनोक्तेः । तत्रायं क्रमः नमो व ॒इत्यादिदे- 
प्नेत्यन्तेन यज्ुःसमूहेन सूत्रमभिमन्त्य ॐ एतद्वः पितरो ठबासः इति मन्त्रेण प्िण्डो- 
परि सूत्रं दीयते, इति । तप्पणप्रकरणे व्याख्यातोऽप्ययं मन्त्र इह॒ विनियोगसेदेन 
पुनः संक्षेपतो व्थास्यायते। एतद पितृणां पिद्सवं यद्मीष्टदानेन पुत्रादीन्पान्तीति 
पितरः, इति पितृशब्दनिवंचनसामान्यापिपदपितामहधपितामहानां मातामह्रमातामहवरद्धपर 
मातामहानां च पित्त्वं सममेव । अतः स्वान्प्रस्युच्यते । हे पितरः, पित्रादयो मातामहाद. 
यश्च वः युष्माकं सम्बन्धिन रसाय रसभूताय वसन्ताय ऋतवे नमः नमस्कारोऽस्विति 
दोषः+ यतो वसन्ते मध्वादयो रसा वृक्षेष्वधिकं जायन्ते । अतो रसशब्देन वसन्त एवो. 
च्यते । षडा ऋतवः पितरःइति श्रुतेषेसन्ताद्यः पितृणां स्वशूपभूता एव । अतो ह पितरः, 
पित्रादयो मातामहादयश्च, एतदरपेभ्यो युष्मभ्यं नमः । नमश्छब्दो नमस्कारार्थोऽन्ना्थश्च, तत्र 
नमर्कारार्थो व्याख्यातोऽन्नाथश्चेदानीं व्याख्यायते । तथाहि-- “नम इत्यन्ननामेति निषण्डुः” 
“णम प्रहे" भ्वादिपरस्मेपदी इत्यस्मादपुन्परत्ययः। “णोनः?' इति धातो्णैस्य नकारश्च । 
नम्यते इति नमः, अन्नं वै बरह्मतिश्रुतेरन्ं ब्रह्मा रसो विष्णुरितिस्पतेश्चान्नस्य ब्रह्मरूपत्वेन प्रति- 
पादनात् । नमन्यनेन हेतुना तद्वन्तः, प्रयोजनस्य च हेतुखेन विवक्षा । बसन्ततुरूपेभ्यो 
युष्मभ्यं नमः मदत्तमिद्मन्नमर्विखथंः। महत्तेनानेनान्नेन युष्मतुप् युष्मदरूपो वसन्तः मध्वा 
दिप्रचुररसप्रदनिरन मामपि तप्पेयिष्यतीयभिप्रायः । एवमग्रतनेषवपि मन्त्रेषु तप्पणप्रकरणव- 
दिदाप्यनुसन्धेयम् । अवशिष्टं वैशिष्टयमिहं परदरयेते । हे पितरः; पित्रादयो मातामहादयश्चः 
पतद्यसः "वस्र भाच्छादने'' (अदादिरारमनेपदी ) इत्यस्मादपुन्मत्ययः । स्यते आच्छाचते 



मन्राथंचन्द्रौदयः। २६१ 

इति वास्र' आच्छादनं वखं वः युष्मभ्यं मय्। दीयते इति गेपः । इहं कारणे कार्योपचारः । 
वदस्य कारणं यत्ूत्रं तद्यष्मभ्यं समप्येते इत्यभिप्राय. ! गन्धादिदानावसरे उपकरणे वक्ल- 
दानस्य छृतत्वादप्यत्र पिण्डोपरि यदिद सूत्रदानेन वखदानुपकलप्यते तदादरातिशययो 
तनाथमेव, “अभ्यासे मूर्याक्षमथ मन्यन्ते इति यान्कोक्तेः । नमो वः पितरो रसायेयादिषु 
पितुरेकोद््टश्रादधे मातुरन्यस्य वैकोदिष्रश्राद्ेऽनृह एव मन्त्रपाठो विधेय इति विचारस्तु 
तप्पणप्रकरणे “उजं वहन्ती.” उति मन्त्रस्य व्याख्यायां वरििष्टतया मया यङेखि तच द्रषरत्यः। 
रोपं स्पष्ट मिहं विस्तरभिया नोच्यते, तच्च तप्पेणप्रकरणे एतन्मन्त्रमाध्ये द्रष्टव्यम्}! ३० ॥ 

ॐ उञ वहन्तीरमृतं घृतं पयं ~ कीलटाङं परितस् । 
1 ¢ [{ म, तन् क 

स्वधा स्थ तप्पेयत मं पितन् | ३१ 

तप्पणप्रकरणे व्याख्ग्रातोऽयं मन्त्रस्तचास्य व्याख्या द्रषञ्या ! इयच्च अब्देवल्या विसार 
अस्या विनियोगश्च पिण्डपिव्रयज्ञे कात्यायनोक्तेः “ऊज मित्यपो निषिद्तीः?ति, श्राद्धस्चत्रेऽपि 
८'अपो निषिञ्चति उज्ेमिति” तेनैवोक्तम् । ३१ ॥ 

ॐ व्वाजें वाजेऽवत व्वाजिनो नो धनेषु व्विपाञऽयप्रनाऽऋतन्नाः । 

अस्य मध्व--पिबत मादय॑ध्व तप्ता यात पथभि्दैवयाने६ ॥ ३२ ॥ 

पिद्रदेवलया चरिष्टुप् वसिष्ठदृष्टा “वाजे वाजेऽवतेति विद्धञ्ये""ति काव्यायनवचनात् 
पावणादिश्राद्धे पि्रविसजने विनियुक्ता छतियम्। “वाज इत्यन्ननामे'ति निषण्डु , श्राद्धदत्त 
मन्नं पितृणामलिः इतिहैतोः पितर एव वाजिन उच्यन्ते । बाजोऽन्नमेषामस्तीति वालिनस्त- 
त्तम्बुद्धौ हे वाजिनः? हे अन्नवन्तः पितरः, विप्रा. विभरमूत्तेयः मेधाविनो वा अमरता: अमरण- 
धम्माणः ऋतज्ञाः सव्यज्ञानशाङिनो यूयं वाजे बाजे अन्ने अन्ने कृतमछृतञ्च यदन्नं शराद्धाथं 
यदुपकल्पितसमन्नं तत्र तत्र सवत्र श्राद्धाथमुपकलि्पितेऽन्ने स्रयुपस्थिते सति तथा धचचेषु 
श्रद्धाथं दक्षिणात्वेन देयद्रव्येषु समुपस्थितेषु सत्पु नः अस्मान् अवत रक्षत । किञ्चहे 
वाजिनः) हे अन्नवन्तः पितर , युयमस्य मध्वः मधुनः पिबत दष्व्यथीनां कम्मणि ष्ठी, एत- 
न्मधघु मधुरसन्नरसं माक्षिक प्रसिद्धं वा इह श्राद्धे श्रद्धयास्महत्तं पिबत पीत्वा च मादयष्वं 
तृप्यध्वं तरप्राश्च सन्तः देवयानैः देवाधिष्ठितैः पथिभिः सगे: यात स्वस्वस्थानं प्रति गच्छ- 
तेव्यथः ।। ३२॥ 

ॐ आ मा व्वाजंस्य परतवो जगम्यादेमे द्यावपृथिवी चिवृशवरूपे । 
आ मां गन्तां पितरां मातरा चामा सोमोऽमपतस्वेनं गम्यात् ॥३६३॥। 
पिचरदेवत्या च्िष्टुप् वसिष्ठदृष्टा “अ मा बाजस्येयनुव्रभ्येःति कात्यायनोक्तेः पावेणा 

दिश्राद्धं पितृविसजंनोत्तरं तदनुत्रजने विनियुक्ता छगियम् । सा च अतिरिककमिःति कारिकया 
हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते । हे पितरः, युष्मल्रसादात् ; ब्राजस्य अन्नस्य प्रसवः उत्पत्ति 
मा साम् जजगम्यात् आगच्छवित्यथः । जगम्यादिति गच्छतेव्येत्ययेन हादित्वे छि 

४६ 



३६२ मन्माथेचन्द्रोद्यः ॥ 

ल्पम् । ( अत्र व्यवदहिंतोपसगंसम्बन्धः; व्यवद्िताश्चेति पाणिनिवचनात् ) अस्मिन् श्राद्धे 
युर्मदुदेशेन छृतस्यान्नदानस्य फठं मां प्रति पुनः पुनरागच्छसिवत्यथः । किच्च हे पितरः, 

£ भ 

युष्मस्रसादात् विश्वरूपे विश्वात्मिके इमे चयावापरथिवी ( वा छन्दसीति पूवेसवणेदीर्घोऽवः 

गन्तन्यः ) इमे यावाप्रथिव्यौ मा मां प्रति आजगस्यातामिदिशिषः; आगच्छेतामिध्यथैः | 
अत्र «अआ इत्युपसरगव्रस्या क्रियापदावृत्तिरपि बोद्धन्या । एतेन यावाप्रथिव्योः सम्बन्धि 
सर्वमपि कल्याणं मां प्रत्यागच्छविवित्यभिप्रायः । किच्च हे पितरः, पितामहादयः युष्माकमा- 
ज्ञया पितरा मातरा च मा मां प्रति आगन्तामागच्छताभित्यथेः | ( पूवेवदत्रापि व्यवहितो. 

पसर्ग॑सम्बन्धः ) ८ गन्ताभिति गच्छतेष्यत्ययेनाद्ादित्वे छोटि खूपम् । ““पित्तरा मातरा 
च च्छन्दसीति निपातनादिहं पितरा मात्रेति च छान्दसं रूपम् । अस्मदीयो यः पिता 
या चास्मदीया माता तयोः पुनः पुनरागमनमिहाशास्यते, ठदीयेको दिष्टस्य सम्भावितत्वात् | 
यदा यदा च एकोद्दिष्ट करिष्यामि तदा तदा च माता पितरावागच्छतामिति भावः | किच्च 
हे पितरः, युष्मस्रसादात् सोम. युष्माकं पितृणां राजा अमरतत्वेन मा माम्प्रति आगम्यात् 
आगच्छेदित्यथेः । गम्यादिति गच्छतेर्किंडिः रूपम् । अग्रतत्वेनेति चतुश्य्थं ठृतीया, अमृत- 
त्वाय मम देवत्वजन्मने मस देवत्वह्ाभाथेमित्यथेः । अमृतत्वाय मम मोक्षत्वाय इति वा मम 
मोक्षत्वसम्पादना्थमित्यर्थ. । अनेन चानुत्रजनेन मभेतच्छाद्धफलमस्तु यदैहिकं पार्थिवुख 
पाररोकिकं स्वगंसुखमन्ते मोक्षश्च मम भवत्वित्याशंसावाक्याथेः ॥ ३३ ॥ 

एते च मन्त्रा एकोदिष्टपार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो व्याख्यातास्तेष्वेकादशाहद्ादसाहशाद्ध- 
सम्बन्धिनामपि मन्त्राणामन्तभोवो द्रष्टव्यः । सपिण्डीकरणश्राद्धमन्त्रा बृद्धिभराद्धमन्त्राश्च 

प् ¢ 

थथाक्रममम्रे व्याख्यास्यन्ते । इदानीन्तु व्रषोत्सगमन्त्रा व्याख्यायन्ते । तथाहि- 

ॐ इह रतिंरिह रमध्वमिह ध्रतिरिह स्वध्तिः स्वाहां 
इप॒सनन्धरणं मात्र धृरुणो मातरं धयन् । 

रायस्योषमस्मास दीधरत्स्वाहा ॥ १॥ 

अस्यां कण्डिकायां चखारि पञुदेवत्यानि यजंषि सन्ति तानि च इह वृषोत्सर्श्रा द्ध 
आज्यहोमे बिनियुक्तानिः “मध्ये गवा सुसमिद्धमभि छृत्वाऽऽज्यटे.स“सकृत्येह् रतिरितिषद् 
जुहोतीति पारस्करवचनात् । तत्र होमस्यायं क्रम. चतुर्भियंजुर्भिहसा इह रतिरिति ना- 
नामन्त्राभ्यामित्यन्यत्रोक्तरेतत्कण्डिकान्तगेतपूर्वोक्ताभ्यां स्वाहित्यन्ताभ्यां दरे आहुती जुहोति। 
एवं कृते षडाहूतयः सम्पद्यन्ते । अथ मन्त्राथः । हे गावः, वृषोत्सगं सम्बन्धिन्यो वस्सतरीरूपाः, 
युष्माकं रतिः रमणमिह दीयमानेऽस्मिन्धरृषभेऽस्तवितिशेपः, स्वाहा युष्मदर्थमिदमाञ्यरूपं 
हविमंया'परियक्तं तथुष्मदथं सुहुतमस्ित्यर्थः । अनेनाज्यहोमेन युष्मदधिष्ठात्री देवता 
भ्रीयतामितिभावः । तथा हे गावः, बरषोत्सगंसम्बन्धिन्यो वत्सतरीरूपाः, यूयमिदैव दीय- 
मानेऽस्मिृषभे रमध्वं अनेन सह क्रीडध्वमित्यथैः । स्वाहा सष्टोऽथंः पूववत् । तथा हे गावः, 
टृषोरखगसम्बन्धिन्यो वत्सतरीरूपाः, युष्माकं धृतिः धैर्य सन्तोष. इदैवास््वितिशेषः। 
दीयमानेऽस्मिन्डृषभे युष्माकं सबौसां गवां सन्तोषो भवतु येन सन्तोषेण युष्माकमनेन वृष 

#/ 



सन््रचन्द्रौद्यः । ३६२ 

भण सष परसपरानन्दसंयोगेऽस्मत्पितणामपि स्वगेखोको भविष्यतीत्यभिप्राय । स्वाहा 
सपष्ठोऽथः पूर्ववन् । तथा ह गावः, बृषोत्सर्मसम्बम्धिन्यो वत्सतरीरूपाः, युष्माकं स्वधृति: 
स्वकीया धृतिः सन्तोष 'इदेवास्तितिशेषः, दीयमानिऽस्मिन्नेव वषमे युष्माकं स्वीया धृतिः 
सन्तोषोऽस्तु येन परस्परुनन्दसंयोगे सल्येवास्मतपितृणामपि स्वर्गो भविष्यतीस्याङ्चयः ! 
स्वाहा स्पष्टोऽथं पूववत् ! अत्र पुनरक्तिरादरातिङयद्योतना्था, “अभ्यासे मूयांसमथं 
मन्यन्ते"इतियारकोक्ते. ! उपखजमिदयुष्णिक्; “आयावष्टाक्षरौ दतीयो द्वाद्दयाक्षरः सोष्णि. 
गि्युक्तेः। दे गावः, ब्रपर्सगंसम्बन्धिन्यो बत्सतरीरूपाः, युष्मससादान् , धारयतीति धरणः 
अग्निः अस्मासु (सखभाय्यापुत्रा्यपेक्षया बहुवचनम्; “अस्मदो योश्च" तिपाणिनिवचनाद्रा) 
यजमानेषु रायो धनस्य पोषं प्ुपत्रसुवणौदेः पुष्टि दीधरत् धारयतु ! धारयतेर्छोडरथे लुडि 
रूपम् । अडभावश्चार्षोऽवगन्तज्यः। किम्भूत. धरुण मात्रे "पष्छ्यथं चतुर्थी ' मातुः पएरकिच्याः 
धरुणं धारयितारं पार्थिवमग्नियुपदजन् समीपं प्रापयन् तथा मातर प्रथिवी धयन् पिबन् 
तत्रोरपन्नं हविभश्षयन्निव्यथेः । एवंभूतो यो धरणः आहुतिपरिणामेन सवेजगद्धारणसमर्थोऽयं 
होमीयोऽग्निः) स्वाहया तस्मै एतदाञ्यरूपं हवि्म॑या परित्यक्तं तद्वि. सुहुतमस्त्वित्यथः । स 
च तुष्टः सन्नस्माञ् रायस्पोषं धनयपुष्टि धार्यस्वित्याशं सावाक्याथे" । गोभ्य सकाश्ात्पयः; 
पयसो द्धि; दध्नो घृतं, तच पीत्वाग्निः सुप्रीतो भूर्वा यजमानाभीष्टफं साधयतीयभिः 
प्रायेणेह घृतस्योतत्तिभूता गाव एव प्राभ्यन्ते । तदिह प्रदतं गवां बुषभसंयोगे परस्पसा 
नन्दोत्पत्तौ सयां पितृणामपि स्वरम्राप्तिः श्राद्धकतुश्चामीष्टसि द्विमंविष्यतीदयाशयेनेवसुक्तम् , 
'“गवां मध्ये यदा चेव वरपभ क्रीडते तु यत् । अप्सरौवसहसरेण क्रीडन्ति पितरस्ततः। खाङ्क्- 
छमु्यतं यावत्तोयेषु क्रीडते तु स. । अप्लरोगणसङ्केश्च क्रीडन्ति पितरः सदा । सहसखरल्नपात्रेण 
कनकेन यथाविधि । वृप्िसतु या पितृणां वै सा बरपेण समोच्यते ॥” इत्यादिफरश्ुतेः ॥। 

ॐ पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षसवेतः । 
पूषा व्वाजठे, सनोतु नः॥ २॥ 

पूषदेवस्या व्युहेन पादपूरणे सति गायत्री परमेष्ठिदृष्टा “पूषा गा <--इति पोष्णस्य जहो - 
ती°ति पारस्करवचनादिह बषोत्सरमे पोष्णपिष्टचरुहोमे विनियुक्ता ऋगियम् । अथ अन्करथंः । 
पोषयति सर्वं जगत् बृष्टद्रारा धारयतीति पुषा पूषनामकः, ““आदित्यालायते वृष्टिरि'"तिस्पतेः, 
ब्चप्रदानेन सवेस्यास्य जगतो धारयितेव्यथः; द्वादशादित्यान्तगेतो देवः नोऽस्माकं गाः 
धेनूरिन्द्ियाणि च अन्वेतु रसप्रदानेन अनुगृहातु । तथा स एव पूषा नोऽस्माकम् अवेतः 
अश्वान् प्राणान् बा रक्षतु पाख्यसिवित्यथः । तथा स एव पूषा देवो नोऽस्मभ्यं घाजमन्नं 
सनोतु "षणु दाने"ददालित्यथेः । स्वाहा, यस्मै पूष्णे एत्पिष्टचररूपं यत् हविमंया दतत 
तत्तदथं सुहृतमस्तित्यथः । ““पूषा रक्षतु सर्वतः 1 इत्यपि पाठः कचि श्यते । तत्पक्चेऽय- 
मथः । पूषा पूर्वोक्तो देवः नोऽस्माकं गाः बने चरन्तीः अस्मदीया धेनू» विषयेषु सच्चरण- 
शीढानि अस्मदीयानीन्द्रियाणीति वा अन्वेतु अनुगच्छतु, अतुगलय च संवतो. रक्षतु 1 बने 
चरन्तीः अस्मदीया गाः धेनूः सवतः अथौत्सवेप्रकारकर्िंखजन्तुभ्यः पाहयत्विव्यथंः। इन्द्र 

यपक्चे गाः अस्भदीयानीन्द्रियाणि संतः अथौर्सवेप्रकारकैदुदत्तितः परिरक्षत्विति भावः 1 



३६४ मन्राथचन्द्रःदयः। 

पूषेत्ययं शब्दः “पुष धारणे" (चु° प०) इत्यस्य “्न्तुषन् पूषन्०"इत्यादिना कनिन््रयया- 
न्तो निपाते । निपातनादुपधाया दी घशचेव्यनुसन्धेयम् ॥ २॥ 

ॐ नप्रस्ते०-> इययं रद्राध्यायस्तु रातरद्रियमन्त्रव्याख्याध्रकरणे व्याख्यातस्त- 
घ्रास्य द्राध्यायस्य व्याख्या द्रष्टव्या ।६८॥ 

क 

ॐ हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका याश्च नातः कश्यपो याखिन्द्रः । 
या अथिङ्गभेन्दधिरे दर्णास्तान आपः क्षं स्योना भवन्तु ॥६९॥ 

अब्देबव्या चिष्टुप् अथिरृष्टा इह वृषोत्सगें वत्सतरीचतुष्टयसदहितवषस्ञपने विनि. 
युक्ता छऋगियम् “अतिरिक्तमिःतिकारिकया हीनपद्न्यध्याहय व्याख्यायते सया । तथाहि- 
हिरण्यवणौः "हिरण्यं रजतमिश्ट्युवटः, हिरण्यं रजतं तद्रदर्णो यासां ता दिरण्यवणोः, हिर 
ण्यस्य वणे; िरिण्यवणेः, दिरण्यवणे इव वर्णो यासां ता हिरण्यवर्णा इति वा रजतसमानवणीः 
रजतस्य शुह्वणेत्वात् शुहधवणो इतियावत्? तथा श्चुचयः शुद्धाः, अत एव पावकाः पावयित्रयः, 
अन्येषामपि स्ञानपानादिना शोधयित्य इतियावत्, एवम्भूता या आपः सन्तीतिरोषः | 
तथा यासु पवित्रासु अप्सु क्यप. प्रजापतिजीतः समुखन्नः। तथा च श्रुतिः-^तम आसीत् 
सरं सवमा इदम् । तुच्छय ना० महिना जायतेकम्” ( ऋ. सं. ८।५।१५।३] ) इति । तथा 
यासु पवित्रास्वप्यु इन्द्रः देवराद् जातः ससुरः । तथा याश्चापः अग्नि गभ॑ दधिरे अमति 
ग्नतवेन धृतवलय इत्यथः । तथा च श्रुत्तिः-“आपो ह यद्रूहतीविश्वमायन्गभंन्दधाना जनय- 
न्तीरमनिम्"”। (श्ु.यवे.वा, मा सं. २७२५] ) इति। ताः सुबणौः सु शोभनो वर्णो 
यासां ताः सुवणः कमनीयवणौः आपः नोऽस्माक् शं रिवं कल्याणं यथा स्यात्तथा स्योना. 
सखंखयित्यो भवन्त्वि्यथः | ६९ | 

ॐ यासां राजा वरुणो याति मध्ये सस्यारृते अवपदयञ्जनानाम् । 
€ | २ 

` या अञ्चिङ्गभेन्दधिरे सुव्णास्तान आपः शं स्योना भवन्तु ॥७०॥ 

अब्देवत्या त्रिष्टुप् अभ्रिदृष्टा इह वृषोत्सगेँ वत्सतरी च तष्टयस दितव्रषस्तपने विनि- 
युक्ता ऋगियम् “अत्तिरिक्तमि" तिकारिकया हीनपदान्यध्याह्य व्याख्यायते मया । तथाहि- 
राज्ञा “राजा वै राजसुयेनेष्टरा मवती"तिश्रतेः राजसूययाजी वरुणः एतन्नामकः पापिनां 
निग्रहकन्तो देवः यासामपां मध्ये मध्यभागे (समुद्रमध्येः इतियावत् , तत्र स्थिसेतिशेषः। 
जनानां मलुष्याणां सत्यानृते सत्यं यथाथभाषणम्, तद्विपरीतम् अनृतम्, सलयच्न अनरत्चेति 
सत्यानृते तथ्यातथ्ये अवपर्यन् अवरोकयन् सम् याति अनृतभाषणकतर्निव्रहाथं पाशद- 
स्तस्तत्र तत्र णछतीत्यथः । तथा च तेत्तिरीयकम् “अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो निगृहा- 
तीति । तथा याश्चापः अम्रि गभं दधिरे धरृतवध्यस्वाः सुबणौः कमनीयव्णां मनोज्ञा आपः 
मोऽस्माकं शं शिवं कल्याणं यथा स्यात्तथा स्योनाः सुखयित्रयो भवन्धवस्यथैः || ५०॥ 



मन्ाथचन्द्रोदयः । ३६५ 

ॐ यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्ष्या अन्तरिक्षे वहुधा भवन्ति | 
या अश्नङ्गभेन्दधिरे ख॒वर्णास्तान आपः शं स्योना भवन्तु । ७१ ॥ 

अब्देवत्या व्रिषटप्* अथिदृष्टा इह वृपोत्सगं बत्सतरीचतुष्यसहितवुषस्नपने विनि 
युक्ता छगियम् “अतिरिक्तमि?ति कारिकया ही नपदान्यध्याह्त्य व्याख्यायते मया । तथादहि- 
देवा इन्द्रादयः दिवि स्वग यासामपामंदयं सारमागमरृतं सोमं वा भक्ष कृण्वन्ति कुवन्ति 
भक्ष्यपदाथेतेन स्वीड्कुवन्तीत्यथेः } करण्वन्तीति करोतेर्विकरणव्यत्ययेन टि प्रथमपुर्षवहू 
वचने रूपम् ! तथा या आपः अन्तरिक्षे आकाशे वहृध्ए भवन्ति मेघोदरानिःसव्य बृष्टि 
रूपेण भूमावागत्य इतस्ततो भूत्वा नानारूपा भवन्तीत्यथः } तथा याश्चापः भि गम दधिरे 
गभेत्वेन धृतवत्यस्ताः सुबणौ. कमनीयवणा मनोज्ञा आपः नोऽस्माकं शं हिकं कल्याणं यथा 
स्यात्तथा स्योनाः सुखयित्रया मवन्त्वित्यथः !। ७१९ ॥ 

ॐ रिवेन मा चश्ुषा पश्यतापः शिवया तन्वोपस्वृशत सखचम्पे । 
घरृतशुतः शुचयो याः पावकास्तान आपः शं स्योना भवन्त् ॥७२॥ 

अब्देवत्या त्रिष्टुप् अिदरष्रा इह व्रपोत्सगे वत्सतरीचतुष्टयसहितधृषस्नपने विनि- 
युक्ता छऋगियम् “अतिरिक्तमि"ति कारिकया ही नपदान्यध्याह्य व्याख्यायते मया । तथाहि 
हे आपः; अवधिष्ठाच्यो देव्यः; यूयं शिवेन चान्तेन चश्चुपा सौस्यनेत्रेणेतियावत् मा मां 
पश्यत अवछोकयतेस्यथेः । तथा हे आपः, अवधिषठान्यो देव्यः, यूयं शिवया तन्वा कल्याण- 
मयेन स्वकीयेन शरीरेण मे मम खचं तवगिन्द्रियमुपस्प्रसत संग्रशषत । मदीयत्वगिन्द्रियस्योप- 
स्पशंनं रुतेत्यथः । तथा हे आपः, घृतश्चुतः “श्च्युतिर् क्षरणे" ( म्वा. प. ) यकाररहितो 
ऽष्यय धातुः । ततः “किप् चे"ति किप् । धृतं क्षरणशीरं दीप्यमानं वा अमतं श्चोतन्ति क्षुर 
न्तीति घृतश्चतः अभ्रतस्लाविण्य'; शुचयः ञ्जुद्धाः, अत एव पावकाः पावयिच्यः अन्येषामपि 
सानाचमनादिना सोधयिन्र्यः, एवम्भूता या भवत्यः सन्ती तिशेषः । ता भवत्यो नोऽस्माकं 
दं शिवं कल्याणं यथा स्यात्तथा स्योनाः सुखयित्यो भवन्तित्यथः । ७२॥) 

ॐ “शन्नो देवीरि"ति पावेणश्राद्धीयमन्न्याख्याप्रकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य 
मन्त्रस्य व्याख्या द्रश्व्या [1 9२।। 

९८ ५. = = 1 = | ॐ यद्देवा देवृहेडनन्देवासथकुमा व्वृयम् | 
च ॥ि + 

अभ्रिम्मां तस्मादेनसो व्वि्वान्पुशचस्वरट्ट॑सः ॥ ७४ ॥ 

अभ्रिदेवययानुष्टुप् प्रजापतिदृष्टा शह वृषोस्सगाद्गजपे विनियुक्त छगियम् “अत्ति 
रिक्तमि”ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथादहि-दीन्यन्तीति देवाः, 
देवा एव देवासस्तस्सम्बुद्धो, अत्र “आज्सेरसुगि"्यञुगागमो बोध्यः, है देवासः हे देवा.) 
इन्द्रादयः: दीन्यन्तीति देवाः स्तुतिक्रीडादियुक्ताः सन्तः प्रमादात् वयं यत् देवहेडनं देवानां 



दद मच्ाथचन्द्रौकयः। 

हेडनं देवहेडनं देवापराधं चक्कमा चक्रम छरतवन्त इत्यथः । “चद्रमाः इत्यत्र तु करोतेरटिटि 
उन्तमपुरपबहूुवचने संहितायां छान्दसो दीघं: । छिडककारस्विह ठ्डथं बोध्यः, “छन्दसि 
टद कडङिटः इतिष्पणिनिवचनात् । तस्मादेनसः देवहेडनरूपात्पाधात् अभिः मा मां सुच्चतु 
प्रथक्रोखित्यथेः । तथा विश्वात् ( उसेः स्मादभाव आषेः । ) विश्वस्मास्सवेस्मादंहसः देव- 
हेडनव्यतिरिक्तादपि पापात् सवेस्मा्टित्नाच्ेति बा अभ्निमां मुञ्चतु प्रथक्रोरिवत्यथंः ।(५९।॥ 

ॐ यदि दिवा यदिनक्तमेनाछसि चकूमा व्वयम् । 
व्वायुम्मां तस्मादेनसो. विविशवान्धुश्व्वरहसःं ॥७५। 

, बायुदेवस्यानुष्टप् प्रजापतिदृष्टा इह व्रृषोत्सगौज्ञ जपे विनियुक्ता ऋभगियम् “अतिरिक्त 
मिति कारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्यास्यायते मया । तथाहि-यदि चेदिवा अहनि, 
यदि चेत् नक्तं रात्रौ च बयं प्रमादवस्चात् यानि एनांसि पापानि चकरमा चछरम कृतवन्त 
तस्मात् एनसः प्मुपां सुपो भवन्तीति बचनास्पच्चमीबहुव चनस्थाने पञ्चम्येकवचन 
मुमयत्रापि बोद्धव्यम् । तेभ्यः एनोभ्य ; तेभ्य" दिवाघरतेभ्यो रात्रिकरतेभ्यश्च पापेभ्यो 
वायुमौ मां युञ्चतु प्रथक्षरोखित्यथः । तथा विश्वात् विश्वस्मात् सवंस्मात् अंहसः पूर्वोक्त 
पापव्यतिरिक्तादपि, पापात् सबस्मादिष्नाच्चेति वा वायुमौ मां यच्छतु प्रथक्रोखियथंः ।५५५॥ 

ॐ यदि जाग्र्चदिखभ्रऽएनांससि चकृमा च्व॒यम् । 
यै मा तस्मादेनसो विवशवान्ुशखंहसःं ॥७६॥ 

सूथ्येदेवत्यानष्टप् प्रनापतिदृष्ठा इह व्रपो्सगाज्गजपे विनियुक्त ऋगियम् “अतिरिक्त 
मिति कारिकया हीनपदान्यध्याह्यस्य व्याख्यायते मया । तथाहि-जागमरत् (अच्र “सुपां सुध 
गिति सप्रमीविभक्तेटंक् ) यदि चेत् जाग्रति जाग्रदवस्थायां तथा यदि चेस्स्वप्रे स्वप्राव 
स्थायां वयमेनांसि यानि पापानि चक्मा चक्रम कृतवन्तः दरमादे नसः ( दापि पूववद्र 
चनव्यत्ययो बोध्यः । ) तेभ्यः एनोभ्यः पापेभ्यः सूर्यां मा माँ मुञ्तु प्रथक्षरो खित्यथ. | 
“मनुष्या वै जागरितं पितरः सुप्रं मनुष्यकिल्बिपाचेवेनं पि्किंल्विषाच्च मुच्चन्ति” ( श० 
12 १२।९२।२ ) इति श्रुतेस्यमर्था वा । तथाहि-जाभ्रत् जाग्रतु वृषोस्सगेरूपयज्ञदराना 

थेमागतेषु मनुष्येषु यत्तदीयासत्काररूपमेनः यदि चेत् वयं चछ्रमा चक्रम कृतवन्तः तथा 
वप्ने ( अन्न “सुपां सुपो भवन्तीति वचनाद्रचनव्यत्ययः । ) स्वप्नेषु पितृषु श्राद्धतप्पणा- 
करणादिरूपं यदेनः यदि चेदयं चमा चकम छृतवन्तः । एतन्यतिरिक्तमपि यदेनो वयं चक्र 
मेत्यतुषङ्कः । एवं प्रकारेण एनांसि वयं चक्मेत्यथः । तस्मात् एनसः तेभ्यः एनोभ्यः पापेभ्य 
सर्स्यो मा माँ मुज्रु प्रथक्रोसिित्यथः। तथा पूर्वक्तपापव्यतिरिक्तमपि यदहः पापम 
स्माकमस्ि चेदितिबाक्यरोपः । तस्मात् विश्वात् विश्वस्मात्सवेस्मास्पापाष्टिष्नाच् सूर्य्यो मां 
मुश्चतु प्रथक्षरो खिव्यथेः । एनांसीति “सुपां सुपो भवन्तीति वचनाग्यत्ययेन द्ितीयैकव- 
यने बहुवचनं वा, तस्मादेनस इति पञ्म्येकवचनश्रवणात् । विश्वसमादितिप्राप्े “बहूखं 

न्द सी""व्ुक्तेरछन्दसि सवं विधीनां वैकरिपकस्वादिह डम्तेः स्मादादेरो न भवतति! अतो 
विश्वशब्दस्य पच्छम्येकवचने विरवादिति रूपं भवतीति बोद्धन्यम् ॥ ५६ ॥ ` 



मन्मथचन्द्रोदयः । ३६७ 

ॐ पिता वत्सानास्पतिरध्न्यानामथो पिता महतां गगेराणाम् । 
वरतो जरायुः परतिधुक् पीयूष आमिक्षा धुतन्तदस्य रेतः ।७७॥ 
वृषदेवत्या त्रिष्टुप्रजापतिद्ठा ब्रपोस्र्गीयवृपदक्िणकणौधिकरणकजपे विनियुक्ता 

ऋगियम् “अतिरिक्तमि?ति कारिकया दीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथादहि-अयं 
वरप ईदटसोऽस्तीतिशेषरः । कीटश इत्यपेक्चायामुच्यते, वरसानां शिष्चुमूनानां गोपुत्राणां पिता 
उत्पाद क इत्यथः । तथा अघ्न्यानां पतिः “अष्न्येतिगोनामे'"तिनिषण्टु, अघ्न्यानां हन्तुम 
योग्यानां ख्लीखविशिष्टानां गवां पतिः स्वामीत्यथेः। अथो अपि च महतां गगरार्णां गरति 
सेचनाथंः । गरन्ति सिञ्चन्ति रेत इति गगयस्तरुणा बृवास्तेषां तथोक्तानामपि पिना उत्प 
दक इयथः । किच्च अप्य घृषस्य तन् उ ( उशब्द एवां ) तदेव रेतो वर्षः; वत्सस्य रेतस 
एवोस्त्तिरितिप्रसिद्धेः । तथा जरायुगभेवेष्टनं तदप्यस्येव घ्रपस्य तत् उ ददेव रेत इत्यनुषङ्गः । 
तथा तत् ड तदेव प्रतिधुक् ततकाढदुग्धमिव्यथः । तथा तत् ड तदेव पीयूषः ( पुंस्त्वसत्र 
छान्दसम् ।) “पीयूपमण्तं सुवेव्यमरिहोक्तेः पीयूषम् असतं तदप्यस्य वृषस्य रेत एवेत्यथंः। 
तथा आमिक्षा तप्रो पयसि दध्यासेचने यदुग्धं स्फुटितं भवति तदेव आभिक्चारब्देनाभिधी 
यते । साप्यस्यैव वृषस्य तदु तदेव रेत इयथः “°्रेतो बै तेजस्तेजो वै वीय्यमि"तिश्रुतेयेदस्य 
वृषस्य रेतस्तेज अथाद्रीय्यं तदु तदेव वत्तादिसवेपदाथ जातमिति मावः । तथा अस्य बरुषस्य 
तदु तदेव रेतो धृतं घृतन्तु प्रसिद्धमेव । “तेजो वे घृतमायुवे घृतमि'त्यादिश्रतेस्तस्य धृत 
स्यापि तेजस्त्वं स्पष्टतया प्रतीयते । वरृपेण गवि सिक्तं रेतो बत्साद्याभिक्षन्तं सवंमपि गोरसं 
पद्ाथंजातं भवति! तदयथा वृपेण गवि सिक्तं रेतो यदा मवति, तदा हि गमंधारणोत्तरं 
पयो भवति, पयसश्च दधि, दध्नश्च नवनीत, तस्येवागििसंयोगे सति तदेव नवनीतं बषह्ठिना 
ससण्छृतं द्रवीभूतं च सत् घृत भवति । गोदृषसंयोगाभावे वृषस्य रेतो विना गवि गभस्या 
सम्भवव्वेन बत्सपयसोरभावासुतरं दधिघृतामावस्यापि प्रव्यक्षदरानादिहं श्रुत्या साधुतर- 
मुक्तं “वत्सो जरायुः प्रतिधुक् पोयूपऽआमिक्षा घतन्तदस्य रेतः"'इति । ` ोकेऽपि दश्यते 
यदैव गोघ्रषसंस्योगो भवति तदेव गोगेर्भोदयो भवति । गर्भोदये च गस्य सवाङ्गसुम्पूणं 
त्वे सति तस्मसवः, सति प्रसवे गोः प्रसूतावे वत्सादिघृतान्तस्य समुत्पत्ति रिति भावः ॥७७। 

ॐ दषो हि भगवान्धम्मेधतष्पादः भीततितः | 
वृणोमि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सवेतः ॥ ७८ ॥ 

स्पष्टोऽथेः । ७८ ॥ 

ॐ वुषमेतं युवानं पति षो ददानि तेन क्रोडन्तीश्चस्थ भियेण । 
सानः साघ्रजन्रुषा सुभगा रायस्पोषेण समिषा मदेष ॥५९।॥ 

वस्सतरीगोदे वत्या प्रजापतिदषट त्रिष्टुप्छन्दस्का इह वृषोच्छगे वृषोत्सज्गने विनियुक्ता 
ऋगियम् “अतिरिक्तमिःःति कारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायते सया । तथाहि-हे वत्स 
तय्येः, एतं युवानं तरुणं दषं सेक्तारं पतिं वः युष्मभ्यं ददानि प्रियेण वहुमेन तेन पत्या सह 



३६८ मन्नाथचन्द्रौक्यः। 

करीडन्तीः ( ध्वा छन्दसीति पूं ्वणंदीषेः । ) क्रौडन्ध्यः सत्यो युयं चरथ वनेष्ितिरोपः। 
( छोडथं ट् । ) चरत भ्रमत । वनेषु युयं स्वच्छन्दं विहर्तेव्यथेः । वनेषु स्वच्छन्दं तृणानि 
खादतेति वा, “चर गतिभक्षणयोरिघ्यक्ते । तथा नोऽस्माकं गृहेषु साप्तजनुपा सप्रजन्मसं- 
वद्धेन पत्या सह असुभगा मा भवतेतिशेपः । सप्रजन्मपय्यन्तमनेन पला सह् कीडन्तयो 
यूयमस्माकमपि कल्याण छुरुतेत्यसिप्राय. । ततो युष्मससादाद्वयमपि रायस्पोषेण धनपुष्ठधा 
रषा अन्नेन च संमदेम सम्यक् प्रकारेण तप्येमेयथः । अत्रापि समित्युपसगां मदेमेति क्रिया 
पदेन सह् सं बध्यते, व्यवदहिताश्चेतिपाणिनिव चनात् । युष्मसरसादाद्रयमपि सायस्पोषेण धन 
पुष्ट्या इपा अन्तेन च संमदेम सम्यक् तृप्रा भवेमेव्या्चास्महेः इति मावः। अमुमेव श्रुत्यथ- 
मनुसत्य स्पव्याप्यक्तं च “ततः प्रमुदितास्तेन वृषेण च समन्विताः । वनेषु गावः कीडन्त्य, 
पितृणा वृप्तिदायिकाः”” इत्यादि ।। ७८ ॥ 

समुद्रोऽसि नभ॑स्वानारेदोतु९ शम्भूमेयोभूरभिम। त्राहि स्वाहां । 
मारुतोऽसि मरू गणः शम्भूमेयोगू रभिमां व्वाहि स्वाह ॥ 

| 1 €} ५, 
ञुवस्युरसि दुवस्वान्छस्भूम्पयोभूरमि मां वाहि साहा ॥ ८० ॥ 

अस्यां कण्डिकायां वायव्यानि त्रीणि यजूषि सन्ति । तानि च बत्सतरीमध्यस्थवुषामि 
मन्त्रणे विनियुक्तनि “नाभ्यस्थमभिमन्तरयते मयोभूरित्यनुवाकरोषेणे' तिपारस्करवचनात् | 
वायव स्थेति वस्सापकरणश्रुतिनिदरानाद्रत्सेषु वायुसोपचारादिह वत्सत्वावच््छिन्नप्रतिनिधि- 
त्वेन वृषः एव वायुरूपत्वेन स्तूयते । तथाहि-हे वायो, वायुसटरावरृष, यसत्वमीदशोऽसि स तं 
मा माम् अभिवाहि मदभिमुखमागच्छ अध्य बृषोत्सगस्य फररूपेण माम्प्रत्यागच्छेव्याशयः। 
स्वाहा “ओहाक् त्यागे” हानं हा त्यागः, सुष्टु आहा स्वाहा सुष्टु परित्यागः पितृणां ठृपि 
हेतोमंया खमुत्सष्ट इत्यथ. “गवां मध्ये यदा चेव वृषभः क्रीडते तु यत् ! अष्परौघसहसेण 
क्रीडन्ति पितरस्तत." इत्यादिफरश्रते. । “वा गतिगन्धनयोः” इत्यस्य लोण्मध्यमेकवचने 
वाहीति रूपं वोध्यम् । कीदशस्वमित्यपेक्ायाञुच्यते । समुद्रः सम्यक् उनत्ति स्वभूत्रेभूमि 
छेदयति स्वरेतः सेचनेन गवां योनिवाँ छृंदयति आद्रीकरोतीति समुद्रः भूमेगेवां योनेवौ आद्र 
यितेस्यथः । ‹ उन्दी छेदनेः ततो रक्प्रत्ययः । तथा नभस्वान् “नम इत्युदकनामे'तिनिषण्डुः। 
नभोऽस्यास्तीति नभस्वान् उदकवानिव्यथः। उदकञ्चेह रेतस उपलक्षक रेतस्वानिस्यभिप्रायः। 
रेतस्वतो ब्रुषादुपमोसत्तिः वरृषभद्वमारा च भूमिकषणेन ब्रीह्यादिहविद्रव्यसम्भवः) गवा वृष- 
संय्योगे पयोद धिघृतानां च हविषामुत्पत्तिः । एवमुभयथापि ब्रीह्यादिह विद्रग्येण घृतादिह् 
विद्रव्येण च यागसिद्धिः, ततः पजन्यः सम्भवति 'ध्यज्ञाद्ववति पजन्यः” इतिस्छतेः । स च 
पजन्यो यथासमयमभिवषति । तदुक्तं श्रुत्या “निकामे निकामे न. पजेन्यो उवषतु (श्ुन्य० 
वे० २२।२२) इति । पुनः कीदशः आद्रदानुः आद्र पूर्वोक्तप्रकारेण वृष्स्युद्कं गवां योन्या 

रणपक्चे वीय्दकं वा ददातीति आद्रेदायुः, तथा शम्भः शमेहिकं सुखं भावयति पूर्वोक्त 
प्रकारेण ब्रीह्यादिधान्योसपत्त्या प्रापयतीति शम्भः सर्वेषामेहिकष्चखप्रापक इयथः । तथा 
मयोभूः मयः पारटोकिकं सुखं भावयति परम्परायज्ञसम्पादृकत्वसम्बन्धेन यागादिद्वारा 
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प्रापयतीति मयोभूः सर्वेषां पारलोकिकषुखप्रापक इव्यथः ! व्रषोत्सगंकन्तैयजमानस्थेहिकसु 
खसाधकस्ततिपितृणाश्च स्वगोदिपारछोक्रिकसखसाधक इत्यभिप्रायः। स एतादशस्त्वं मा माम- 
भिवाहि फ्खूपेण माम्प्रत्यागच्छेयथेः । किच्च हे वायो, वायु ्दृशब्रृष,स्वं मारनोऽसिं मरुतां 
वातानामयं साह्न: वायुखम्बन्धीत्यथः । सम्बन्ध॒श्चात्र निरयाबरणान्तरिश्चे तदुभयोरेकतर 
सहवास्स्वसाम्यादेवेस्यवगन्तव्यम् । गतिरैध्यसादट श्येन मदत इह वस्सा एवोच्यन्ते ! तथा 
सनि मरुतामथौदिदस्ततः सच्चरणे अतिक्चीघ्रतया धावमानान वस्सानां गणः गणयतीति 
गणः समूह् इयथ. । तयि विद्यमाने सत्येव व्रजस्य शोभा मवतीव्याद्यः ! हाम्भम्मयो 
भूरभिमा व्वाहि स्वाहेति पृषेमिहेव प्रथमयजुषो व्याख्यायां व्याख्यातं तद्रदिहापि बोद्धव्यम् 
किंञ्च हे वायो, वायुसदशब्रपः त्वम् अवस्यूरसि अन मरव रक्षणं तत्छीव्यतीपि अवस्यू “षिवु 
तन्तुसन्ताने" ततः किप्रयय ` च्छरोः सूडनुनासिके चे'ति उटि छते यणादेश्च । तथा व्वं दुव 
स्वानसि दुबवोऽन्नं हविषक्षण तदस्यास्तीति दुवस्वान् पूर्वोक्तप्रकारेण व्रीद्यादिहविर्रवानि- 
यथः । शम्भूरिरयादि पूववन् ॥ ८० || 

ॐ यास्तेऽअग्ने मूर्यं रचो दिवमातन्वन्ति रश्िपभि ~ । 

ताभिर्नोऽचच सव्वीभी स्वे जनाय नस्छपि | ८१॥ 

अग्निदेवा इन्द्राग्निदृटावुष्टप् इह वृषोत्सगं वत्मतरीमध्यस्थवृषामिमन्त्रणे विनि 
युक्ता ऋगियम् “अतिरिक्तमिःति कारिकया दीनपदान्यभ्याहत्य व्याख्यायते मया । तथाहि- 
'शृषभो रोरवीति महो देवो मच्यां २।।ऽआविवेशे"'ति श्रुतेः “शृषो हि मगवान्धभ्मंश्चतुष्पाद 
प्रकीरसित "इति स्मरतेश्च वृषस्य धम्मेपतेन प्रतिपादनात्तस्योत्कष्यं सूय्योगन्यादिशूपसयैन 

ह् द्योत्यते । अथ मन्त्राथे. 1 तथादि-अनक्ति व्यनक्ति स्वीयं पुंस्त्वं प्रकाशयतीति अग्नि 
पंसस्वप्रकारक इत्यथः । व्यक्षस्यथौदञ्जधातोरौणादिक इध्रययो धातोजंकारस्य बाद्रका रकार श्च 
बोध्यः । अग्निशब्दस्य सम्बुद्धौ हे अग्नेः पुंस्तवध्रकाक्कः व्रृष; याः ते तव रुचः दीप्तयः सूयं 
सूथ्येमण्डङे वत्तेमानाः सत्यः दिवं दयुछोकं रदिमभि. स्वरूपभूतैः किरणे: आतन्वन्ति प्रका 
शयन्वीत्यर्थ. । ताभिः सवमिः रुग्भिः दीपिभिर्नोऽस्मान् रुचे दीप्तये शोभाये अद्य कृधि 

कृरु । तथा जनाय पुत्रपौत्रादिकाय च कृधि करु । युलोकप्रकाशिकाः सवाः कन्तीः पुत्र- 
पोत्रादींश्चास्मभ्यं देदीखयथेः । बृपस्य धम्मेरूपत्वाद्स्संस्य च तेजोमूत्तितवाद्म्मंसम्बन्धीन्येव 
तेजास्यग्निवायुसूय्यंन्द्रादिपु भासन्ते, तानि तेजांसि सखाथंमस्मामिराक्चास्यन्ते, इत्याश 
सावाक्याथंः । ८१ ॥ 

ॐ या वों देवा स्य स्वो गोष्वश्ैपु या स्च । 
इन्द्रानी ताभि स्वीमी सचनो धत्त बदस्पते ॥ ८२॥ 

प्रजापतिदृष्टा ि्ञोक्दवत्यादुष्टुप् इहं घ्रषोर्सगं क ५ 
विनियुक्ता छऋगियम् “अतिरिक्तमिः'ति कारिक्यः! हीनपदान्यव्याहव्य व्याख्यायते मया । तत्र 
वृषस्य धम्मेरूपतवाद्धम्मेस्य च सवदेवताकव्वा दिह् रषे सेदेवताकःतवं प्रकृटयता व्र षोत्सछग - 

७७ 
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कन्नो वृषमप्स्येवमुच्यते । तयथा-हे देवाः, है इन्द्राग्नी, हे बृहस्पतेः वः युष्माकं सम्बन्धिन्य 
या रचः दीप्तय. सूर्ये सूय्यमण्डङे सन्तोनिरोपः। एव गोधु पुंगोषु दृषेषु, गोषु धेनुष्विति 
वा? तथा अश्वेषु तुरगेषु घोटकेष्विति यावत् , वः युष्माकं सम्बन्धिन्यः या रुचः या दीप्रय, 
कान्तयः सन्तीति शेपः । ताभिः सवौभिः रुग्िः दीप्निभिः ङ्वा नोऽस्माकम् । अत्र “पा 
सुपो मवन्ती"ति वचनात्सपतमीबहूवचनस्थाने षष्ठीबहुवचनं बोद्धन्यम् । अस्मास स्चं धत्त 
स्थापयतेयथः । यद्वा “नइति द्वितीयाबहुवचनस्थानेऽवगन्तव्यम्। ततोऽयम् । ताभिः 
सवाभिः रुग्भिः दीप्तिमिनोऽस्मान् सयोजयतेति शेष. । तथा रुचं कान्ति धत्त स्थापयत 
अस्मिन्पक्षे-“अस्माभ्वि”ति सप्तमीबहुव चनान्तं पदमध्याहत्तैव्यं “हीनं वाक्ये निवेरायेदिति 
वचनात् । अथवा “न. इति चतुर्थीबहुवचनस्थाने ज्ञेयं तथा “ताभिः सर्वामिःःइलयुभयत् 
द्वितीधाब्रहुवचनस्थाने दृतीयाबहुवचनं “र्चम्” इत्यत्र द्वितीयाबहुवचनस्थाने द्वितीयेकवच- 
नश्चःयप्यलुसन्धेयम् › सुपां सुपो मवन्ती”ति वचनात्। ततोऽयमर्थः । ताः सर्वा; र्वः नोऽ. 
स्मभ्यं धत्त त्तेयथेः । तत्तत्समानकान्तिमस्मभ्यं प्रयच्छतेच्यभिप्रायः | दधातिरिह दानार्थो 
बोध्यः, “इुधान् विधारणे पुष्टौ दने चापि निगद्यते ' इति कल्पद्रुमोक्तेः । शुक्राहृल्येन 
कान्तिमत्वं तु पसिद्धमेव, तचास्मिन्वृषेऽधिकं वत्तते। अतो युतिसतुतिक्रीडादिथुक्तादुषस् 
देवतात्मकत्वाभिप्रायेण "दे देवा"इति सम्बोधनमिह वरपम्भ्वयुक्त, त्र श्रेष्ठा तिशयदयोतनाय 
बहुवचनं बोध्यम् । तथा रातक्रतुयंथा देवानामिन्दरस्तथायमपि गवामिन्द्रः अर्थात् शत. 
ऋतुः शातयज्ञः पुरन्दराय देवो यथा देवानां मध्ये इन्द्रः श्रेठस्तथायं वरषोऽपि गवां सभ्ये 
इन्द्रः शरेष्ठ इति भावः। अपि च यथाग्निः सर्वपदार्थप्रकाश ङस्तथायमपि वृषः पयोदधि. 
घृतादिरसद्रव्यप्रकाराकोऽस्ि, गवा बृषसंयोगे गर्भोत्पत्तौ प्रसबोत्तरं पयोद्धिघृतानां प्रयक्ष- 
दरेनात्। अतो वृषस्येनद्राग्निसाम्यादिह “हे इन्द्राग्नी"'इति च सम्बोधनम् । (वार 
हती तस्या एष पतिल्हस्पतिरि "ति श्रुतेवौ चस्पते्रेहस्पतित्वं स्पष्ट, तत्र “वाचं धेनुमुपासीत 
तस्याश्चत्वारस्तनाः"इत्यादिशरुतेबोचो धेवुत्वमित्यपि स्पष्टमेव । तस्या वेनो: पतित्वेनास्य 
वृषस्य हस्पतित्वं तस्मादिह “ह ब्रहस्पतेइति सम्बोधनम् । एतत्सम्बोधनन्रयेण वरुषश्य 
सवेदेवतात्मकत्वं परकारेय तत्कान्तिमन्तवं ततः सकाराल्खसिमिन्नाशास्यते, इयाशंघा. 
वाक्याथः | ८२॥ 

#ि 

ॐ रुचो पेदि ब्राह्मणेषु रचः राज॑घु नस्कृधि । 
रुचं व्विश्येषु शेषु मयि पेदि रुचा रच् ॥ ८२ ॥ 

अग्निदेवयाुष्टुप्नापतिदृ्ठा इह वृषोत्सर्गे वत्सतरीमध्यस्थवृषाभिमन्त्रणे विनियुक्ता ऋगियम् “अतिरिक्तमि'ति कारिकया हीनपदान्यध्याह्य व्याख्यायते मया। तत्र अगिनिराब्दा- थेसतदयुयत्तिच पूवेवदिहापि। तथादि-द अग्ने, पुरस्वप्रकाशक, वृष, नोऽस्पाकं ब्राह्मणेषु अस्म- स्सम्बन्धिषु विप्रेषु रुचं दीप्र कान्ति घेहि स्थापय। तथा नोऽस्माकं राजसु राजन्येषु अस्म- सम्बन्धिषु क्षत्रियेषु रुचं दीप्रं कान्ति कृधि कुर्वित्यर्थः । ‹ श्रुणु इत्यादिना हर्धितवं व्यत्ययेनादादिखाच्छंपो लक् । तथा नोऽस्माकं विश्येषु वैदयेषु शरेषु चास्माकीनेषु रुचं वपि कान्ति कुरु! अपि च मयि दृषोत्सगकन्तरि विषये रुचा दीप्त्या सह॒ रुचं दीपि 
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कान्ति धेहि स्थापय । अविच्छिन्नां रच कान्ति मयि आरोपयेयथ । वृषस्य धम्मरूपसा- 
्रम्मेम्य च तेजोमयत्वात्तदीयं तेज. स्वसम्बन्धि्ाह्मणक्षत्रियवेदयस्द्रेषु स्वस्मिश्च वरषोत्छग- 
कत्रा मया अनेन मन्त्रेणाश्चास्यते, इयारांसावाक्याथः ।। ८३ ॥ 

१1 ज ॐ2 तन्वां यामि बरह्मणा व्वन्द॑ ानस्तदाकास्ते यजमानो हविभि -> । 

अहेटमानो व्वरणेह बोध्युरशटे"त॒ मा न॒ऽआयुः प्रमोषीर ॥ ८४ ॥ 

च हणदेवत्या त्रिष्टुप् श्ुनदनेपद्र्ठा इह बरपोत्सरगे बत्छतरीमध्यस्थन्रुषाभिमन्त्रणे 
विनियुक्ता ऋगिय सलानप्रकरणे व्याख्यातापि पुन्विनियोगभेदेन इह “अतिरिक्तमि'"ति 
कारिकया हीनपद्ान्यध्याद्रत्य व्याख्यायते मया । तथादि- मन्त्रेऽस्मिन् द्वौ तच्छब्दो 
वत्तेते । तवरेकस्य तच्छब्दस्य यच्छब्देन विपरिणाम. कायंस्ततोऽयमथ. । तत्र “बृषो 
हि भगवान्धम्मश्चतुष्पाद्; प्रकीर्तितः । वृणोमि तमहं मक्त्या समां रक्षतु सवेतः।" 
इत्यस्मिन्मन्त्रे वृणोमीति ब्नृधातुप्रयोगदश्ेनात् च्रियते व्रपोत्सगेकत्री ध्वौच्छ्यते इति 
वरुणः, ( “वन् वरणे ( स्वा० उ० ) इदयस्मात् “कृबदारिभ्य उनि! त्योणादिक 

नन्प्रत्ययो बोध्यः । ) व्रषोत्सगेकत्री स्वीकृतत्वादिह वरणडाब्देन घृप एवोपरक्ष्यते 
प्रकरणसाहचयस्यवशात् । हे वरण, च्रियमाणः वरप, यजमान. यजनश्ीरो य. कश्चिदेवदत्तादि- 
हविर्भिः दत्तेश्चरुपुरोडाश्चादिमियंद्धनपुत्रादिकमाशास्ते इच्छति यत्कामस्तुभ्यं हविकेत्े; 
इत्यथः । बृषोत्सगेकन्ती अहमपि तदेव धनपुत्रादिकं स्वा सवां यामि ( यामीति याञ्वाकम्मसु 
निघण्टौ पठितः! “अथापि बणेरोपो भवति तत्वा यामीतीःति यास्कोक्तरिह “्याचमी*ति 
प्राप्रे चकारलोपे “यामीति ल्डुत्तमपुरषेकवचने रूपं भवति । तच्र वरपोत्सगकन्त. स्वा 
थप्राथनाविषयत्वासमाप्तस्यात्मने पदस्य स्थाने “व्यत्ययो बहुखमिःति व्यलययेन इह परस्मेपद् 
मियनुसन्धेयम् । ततो यामीयस्यायमथेः । ) यामि थाचामीत्यथंः । प्रटयथस्तु याचे, इति 
भावः तच्वया इ्चटिति द्ातव्यमित्यभिप्रायः। कीटरोऽहमिव्यपेक्षायायुच्यते । ब्रह्मणा वेदेन 
वन्दमानः स्वां स्तुवान इत्यथः । किच्च हे उरुशंस, शंसनं शंसः स्तुतिः “शंसु स्तुतो" उर- 
म्महान् शंसः स्तुतियस्य स उरशंसस्तस्संवुद्धौ हे उरुशंस, बहुस्तुते, इह अस्मिन्“ वृषोत्सग 
अहेडमानः “हेड अनादरे” ( भ्बा० आ० ) हेडते ऋध्यतीति हडमानः, न हेडमानोऽदेड 
मानः अक्रुध्यन् सन् त्व बोधि बुध्यस्व } त्व मस्रार्थनां जानीदीयथंः । “बुध अवगमनेःइति 
मोवादिकस्य विकरणव्य्ययेन रापि टप “सेद्येपिचे''ति सेद्योदेरो “हरं छन्दसीति 
छन्द्सि स्वेविधीनां वैकल्पिक दिह हेरपित्वाभावे “पुगन्ते०”ति छधूपधगुणे “'हु्वल्भ्यो 
देर्धिरि"ति हेष्योदेरो छान्दसस्वाद्धातोधंकारस्य रोपे रोण्मध्यमयपुख्षैकवचने बोधीति रूपं 
वोध्यम् ¦ किच्च हे उरदंसः बहुस्तुते, वरुणः त्रियमाण, वृष, त्वं नोऽस्माकम् जायुः जीवनं 
मा प्रमोषीः रोडथें लुङः माडयोगाद्वाः मा चोरयेयथं; । 'शुष स्तेयेइत्यस्माष्टुड “न 
माड योगे''हइयडभावः । हे व्रषश्यतसत्वमाभिवेत्सतरीमिः सह मयोत्सृष्टःः उपुभिः सहारण्य 
स्वच्छन्द्विहाराथं मया परित्यक्तोऽसि; अतो मद्यं घनपुत्रादिकं पृणेमायुश्च देदीत्याशंसा- 
वाक्याथ: | ८४ ॥ 



६५७२ यच्माथेचन्द्रदयः । ६ 

५ ९ ॐ स्वुणं प्म स्वाहा स्वणाकुः स्वाहा स्वणेशुकः 
+ > 

स्वाहा स्वणेब्योति खहा सवण सूस्यैः स्वाह ॥ ८५॥ 
| , । 

अस्यां कण्डिकायां पञ्च यजूघ्यग्निदे व्यानि इह वरषोत्सगं बत्सतरीमध्यस्थवृषाभिम- 
न्त्रणे चिनियुक्तानि सन्ति । तानि च "अतिरिक्तसि?ःति कारिकया हीनपदान्यध्याह्य व्या 
ख्यायन्ते मया । तन्र मनच्रस्थाः सवे नकारा इवाथेऽवगन्तव्याः । अत्र घम्मौदिरूपेणापि धृष 
एव स्तूयते । तथाहि-स्वः न स्वरिव (स्वरिव्यादित्यनामे तिनिघण्टः, “स्वरादित्यो भवति 
सु अरणः सु ईरणः स्तो रसान् सृतो म्स ऽ्योतिषां सृतो भासेति वे"ति यास्कः । स्वरिव 
आदित्य इव घम्मेः “घम्म इत्यहनीमेः'तिनिघण्टुः, अहश्च प्रकाशसवरूपं तदरपोऽय वृष इति 
रोष."1 स्ववीथ्यतिरायेन प्रकाशचरूपोऽयं वृष इत्या दित्यसाम्येन घम्मरूपेण इह वृषस्तुतिरव 
गन्तव्या ¦ अथवा स्वणं स्वः न आदित्य इव वृषोऽयं सुप्रकाञ्च इतिवाक्यरोपः । तथा घम्म 
““घम्म इतियज्ञनामे"'तिनिघण्डुः, घर्म्मो यज्ञस्तदरपोऽयं वृष इतिवाक्यशेपः। एवं सःपदं 
घम्मेपदं च प्रथगेव व्याख्येयम् । इवार्थो नकार एकोऽपि सन् काकाक्षिन्यायेनो मयत्र संब 
ध्यते, इत्यवगन्तव्यम् । अतो हि “एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां जेत् । यजेत वाश्व- 
मेधेन नीरं वा बुषमुरछजेदि"ति स्मरतेघम्मस्य अर्थादश्मेधादियज्ञस्य बरपोत्सगंस्य चानुष्ठानेन 
स्वग प्राप्रिभेवतीति प्रतीयते 1 अतो यस्य व्रृषस्योत्छगेः त्रियते तस्य घम्मं ( यज्ञ ) सादृश्यं 
युक्तमेवेयभिप्रायः । अत एव स्मृत्यन्तरेऽपि वरषोत्सगंस्य फटश्रुतिप्रसङ्गे वचनानि समुप 
भयन्ते । यथाहि-“उस्सृष्टो वपो यस्मिनिपबलयम्बुजराशये । शङ्गणोदिखते भूमि यत्र 
कचन दप्ितः ॥ पितृणामन्नपानं वे तस्रथ्रद्युपतिष्ठते। बृपोस्सगारते नान्यद्पुण्यमस्ति मही 
ते ॥-बरुषभस्य तु शब्देन पितरः सपितामहाः। आवतमाना दद्यन्ते स्वगरोके न संशयः ॥ 
जले प्र्ठिप्य ख्भृडं तोयं योद्धरते बरपः। दरशवपंसहस्राणि पितरस्तेन तपििताः । रूल 
समुद्धता यावच्छुङ्घं॑ तिष्ठति मृत्तिका ॥ भक्ष्यमो्यमयेः रेके. पितरस्तेन तपिताः |" 
इद्यादिवचनानि ब्रषोस्सगंफरम्प्रकय पारस्कसगृह्यसूतरे वरृपोत्सगप्रकरणे हरिहरभाष्ये द्र 
व्यान्नि | ब्रषोत्सगौकरणे हानिरपि श्रयते । तत्रेव स्प्रदयक्तं वचो यथा-“'एकादरोऽहि सम्प्रप 
यस्य नोरसञ्यते बषः । प्रेतत्वं हि स्थिरं तस्य दत्तः शराद्धरतेरपि।।” इत्यादि । अपि च “पीयू 
षऽञआभिक्षा धृतन्तद्वास्य रेत "इति श्रुतेषरेषे रेतीऽतिशयत्वेन घृतस्य सद्भावत्वादिह् वृषस्य 
घम्मत्वेन स्तुतिः । पूर्वोक्तस्मृतिवचने्ेषोत्सगस्य फलश्रव्युपङाभा द्वा वृषस्य घम्मेनेह स्तुति । 
य एवम्भूतो वृपः स स्वाहा पिन्ुदेशेन मयोस्सष् इत्यथः । “ओहाक् त्यागे" हानं हा सुष 
आहा स्वाहा सुपरिव्यागः । स्वाहाशब्दस्योत्सर्गिकं सखीत्वमव्ययत्वाद्व्ययादाग्ुप इति सुपो 
टक् । एवमग्रेऽपि सवत्र बोद्धव्यम् । अकः, शुक्र. ऽ्योतिः, सृय्यः, एते सर्वेऽपि शब्दास्ते 
जोवाचकास्द्रपेण वरषस्तुतिः 1 शेषश्च स्पष्टार्थः । खण घम्म, स्वाहेव्युक्ते पुनर्विशोषणान्तरैस्त 
दथग्रतिपादनमथांतिशयद्योतनाथमित्यवगन्तव्यम् , “अभ्यासे मू्ांसम्थ मन्यन्ते इति 
यास्कोक्तेः |] ८५ |. 

उ“ युपुव्रस्काऽउत ये यपच्ाहाश्चषाष् येऽअश्वयूपायु तक्षति | 
य॒चवितु पचन सुम्भरन्तयेतो तेषाम॒मि गतिनं इन्वतु 1 ८६॥ 



मन्मार्थचन्द्रोदयः । ३७३ 

“पञ्चुमेके कुवन्ती"ति पारस्करवचनाद्वुपोत्सगे पिददेवताकपशुपश्चे ॐ पित्रे ता 
जुं प्रोक्षामीति श्रुतेः पिचदेवताकस्य परो रिह सद्धावात्तत्पञचुबन्धनाथं युपस्याचर्यकता 
सम्भवति । अतो यूपनिख॑ननाथं युपावटहोमे विनियुक्ता पिद्देवत्या पितृदेवताकपञ्युदेवत्या 
वा दीघेतमोदृष्टा जगती छश्नियम् “अतिरिक्तमिःःति कारिकया दीनपद्ान्यभ्याहत्य व्याख्यायते 
मया । तथाहि-तेषागृतिजाम् अभिगृत्तिः अभिगोरणं अभिगृर्तिः (“गूरी उदयमने"इत्यस्मात् 
त्िन्परत्ययः । ) अभिगूर्तिः अभ्युद्यम" अभि सवतो भावेन उद्योगः नोऽस्मान् इन्वतु 
प्रीणातु व्याप्रोखिति वा अस्माकं समांसकपिवरश्राद्धरूपं यज्ञं सम्यक् साधयत्िव्यथं 
दवि व्यापिप्रीणनयो'"ततो लोटि शपि “इदितो चुम्धातोरि"ति युमागमः } तेषां केषाभि- 
त्यपेश्चायामुच्यते। ये ऋत्विजः युपत्रस्काः युपाय चृच्यन्ति वृक्षं छिन्दन्ति ते युपत्रस्काः युपाथं 
वृक्षस्य छेत्तारः सन्तीति रेप. । तेषामृत्विजाभियथः । उत “उतङब्दोऽप्यथं''अपि च ये 
ऋत्विजः यूपवाहाः यपं वहन्तीति युपवाषह्ाः ( “कम्मेण्यण्?इलयणृप्रव्ययः । ) छित्चस्य यूपस्य 
वोढायेऽपि ये ऋत्विज" सन्तीतिरोषः । तेषागरस्विजामित्यथेः । क्िच्छिये च ऋत्विज 
अश्वयूपाय अश्ववन्धनयुपाथं चपा तक्षति (तक्षतीव्यत्र वचनन्यत्यय., «“तिडाँ तिडो 
भवन्ती 'ति वचनात् । ) यूपस्य स्थाग्य कारं तक्षन्तीव्यथः । अश्वपद् यक्ञियपञ्ुमाच्रस्योपः 
रक्षकं पाञ्युककम्मेणि सवत्र यूपस्य सद्धावत्वात् । पाञ्चुककम्मंमात्रे पञ्चुबन्धनयूपाथं चषाल 
यूपस्यामे स्थाप्य कार तक्चन्तीत्यथः ^"तक्षू तनूकरणे" साघु सम्पादयन्तीत्यभिप्रायः | 
चालो यूपकरक इत्यमरः । उत च अपि च ये नयाः अवेते इयतति गच्छति युपं प्रति इति 
अवा, तस्मै अवते युपम्प्रति गतवते पत्रे पचनं पच्यतेऽनेनेति पचनं पाकसाधनं काष्ठ-' 
भाण्डादिकं सम्भरन्ति संहरन्ति आनयन्तीदयथेः । तेषागरत्विजामभिगूतिः सम्योग. एतत्स- 
मांसपित्रश्राद्धसम्पादनेनास्मान्प्रीणात्विव्याश्चंसावाक्याथ. । ८६ ॥ 

ॐ व्वा ्वेदि६ सभाप्यते दर्दिषा वरहिरिन्दरियम् | 
युपेन्॒य॒ष॑ऽआप्यत् प्रणीतोऽम्निरमिनां ॥ ८७ ॥ 

यूपदेवत्यावुष्टुप्मजापतिचष्टा इह वृषोरसगे युपाभिमन्त्रणे विनियुक्ता ऋगियम्"'अति- 
रिक्तमिः"पति कारिकिया हदीनपदान्यध्याहय व्याख्यायते मया । वेद्या अच्र वृपोत्सगं विदयमान्नया 
पितृश्राद्धाथ संसर्या अनया भूम्या वेदिः पिठूयजनसम्बन्धिनी ेष्टिकी इयं परिष्छृता भूमि 
समाप्यते सम्यक् प्राप्यते इयथः । तथा बर्हिषा अत्रत्येन बर्हि. “कोरा बर्हिरि"तिकात्याय- 
नोक्तः ङुरामयमेषिकवेदयामासादितं समाप्यते, इत्यनुषङ्क › सम्यक् प्राप्यते इत्यथ" । तथा 
इन्द्रियं बीय्यञ्च इन्द्रियेणेतिरोपः, समाप्यते इव्यतुपद्घः । सम्यक् प्राप्यते इयथं. । तथा 
यूपेन अत्रत्येन यूपः पेष्टिकश्च आप्यते प्राप्यते इत्यथंः । तथा अभिना अत्रत्येन प्रणीतोऽभ्ि 
एे्टिकोऽभि आप्यते इत्यनुषङ्गः प्राप्यते इयथः । सवेथेदं पैचिकं ममैष्टिकं कम्मं सुसम्पन्नं 
भवत्िस्याश्चास्यते मयेत्यारां सावाक्याथः | ८७ ॥ 

एते च बरषोत्सगसम्बन्धिमन्त्रा अन्थेऽस्मिन्मया व्याख्याताः} अतः परञ्च सपिण्डी- 
करणमन्त्र व्यास्यास्येते | तथाहि-- 

ॐ ये समानाः) समनसः पितरों यमराध्यं।: 
तषलोक स्व॒धा नमों यृजञो देवेषु देल्पताम् ॥ १ ॥ [८५] 



२७४ मन्मार्थं चन्द्रोदयः । 

पितदेवत्यानुष्टरप प्रनापतिदरष्ठा इह सपिण्डीकरणश्रा्ध प्रेत पिण्डच्छेदने पितामहादि पिण्डे 
सह प्रेतपिण्डश्य सम्मेखने च विनियुक्ता ऋगियम्^अतिरिक्तमि"ःति कारिकया हीनपदान्य 
ध्याय व्यास्यायत्ते मया । तथादहि-पितरः खट यमाधिकारे वन्तन्ते। अत एव ““धस्मेराज 
पित्रपत्तिः"इत्यमिधानकारेणाप्युक्तम् । तदभिग्रायेणेवमुच्यते । यमराञ्ये यमस्य राज्यं यम- 
राज्यं तस्मिन् यमराव्ये यमराजधान्यां यमरोके इतियावत्, समाना" जातिरूपादिभिस्तुल्या 
स पिण्डनेनैब समानटोकं गताः, अत एव् समनसः समानं मनो येषां ते समनसः (“समा 
नस्य छन्दसी? ति समानस्य सादेशः।) तल्यमनस्काः श्राद्धकारिणां पुत्रादीनां कृते अभीषएटा्ची 
प्रदाने परस्पयनुक्रुरचित्ताः एवम्भूता ये पितरः प्रेतस्य पित्रादयः ( श्राद्धकतुमम पितासहादय 
इति यावत् ) पिवृरोके वत्तन्ते इति रोष. । तेषां पितृणां छोकः स्थानमस्मे प्रेतायास्िति 
रोपः; अनेन पिण्डसम्मेखनेन सपिण्डीकरणकम्मणा अस्य प्र॑तस्य पिचरलोकप्राप्रिः शम्मेव 
म्मौदिभाक्त्वच्च भवस्िव्यभिप्रायः, “सपिण्डीकरणाद वीक् प्रेतः प्रेत इति स्मरतः । सपिण्ड 

रणादृष्वं राम्मवम्मौदिभागभवेदि"'ति पुराणस्परृतिवचनात् । सपिण्डीकरणेन साम्मवम्मौदि 
भाक्त्वे सति प्रेतस्य पावेणश्राद्भाहस्व सम्पत्स्यते, तद भिप्रायेणेवमाशाध्यते शाद्धकननी, 
स्वपितुः पावणश्नाद्भाहत्वसम्पादनायेव्याशचय । किञ्च "स्वधाकारं पितरः”इतिश्रुतेः स्वधा 
नम" ( "नम इत्यन्ननामे” तिनिघण्डु.; ) सधाकारेण महन्तं श्राद्धीयान्नं “स्वधा वे पितृणाम 
न्नमिः'तिश्रते. सखधासंज्ञकं घा नमोऽच्न स्वधयोपटक्षितं मदन्तं श्राद्धीयान्नं नमः नमस्कार 
श्वेति वा पितृषु कल्पताम् ( अव्राशंसायथं छोट ) प्रेतस्य सपिण्डीकरणकम्सणा पितृभिः सह 

` समानल्प्राक्ठ प्रतसहितान् तान्पितेस्तप्पयितुं प्याप्तं भबत्वियभिप्राय' । तथा यज्ञश्च देवेषु 
कल्पतां वैरवदेवश्राद्धीयान्नरूपो यज्ञः ( इह कारणे कार्य्योपचारः ) तदन्नमिव्यथः; बिव 
वोस्तप्परयितुं पय्यीप्ं भववित्यभिभ्रायः॥ १॥ [ ८८ ] 

ॐ ये समानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
च, क ९, 1, श # 

तेषा श्रम्मयिं कल्पतामसमिल्टोके शतठ सम{६॥ २॥ 

पितृदेवत्या यजनाशीः श्रीदेवत्या चानुष्टुप्रजापतिदष्ठा इह सपिण्डीकरणश्राद् परत 
पिण्डच्छेदने पितामहादि पिण्डैः सह प्रतपिण्डस्य सम्मेरने च विनियुक्ता ऋगियप् (अतिरिक्त 
मिति कारिकया हीनपदान्यध्याहृत्य व्याख्यायते मया । तथाहि-समानाः जातिरूपादिभिस्तु 
ल्याः सपिण्डनेनैव समानरोकं गताः पिवृसमतां प्राप्राः, अत एव समनसः समानचित्ता 
श्राद्धकारिणां पुत्रादीनां कृते अभीष्टारीः प्रदाने परस्परानुकूल्यहदयाः जीवेषु जीवन्तीति 
जीवाः प्राणिनः सूक्ष्मशरीराधिष्ठानेन शुभाश्चुभकम्मफरभोक्तारस्तेषु वत्तमानाः जीवाः सृक्ष् 
शरीरावच्छिन्नकम्मेभोक्तारो मामका मम इमे मामकाः ( “तवकममकावेकवचने” इत्य 
स्मदो ममकादेश्ञः  ) मामकीनाः मदीया इति यावत् ये पितरः सन्तीतिरोषः । तेषां पितृणां 
प्रसादेन अस्मिह्ोके इहैव जन्मनि शत समाः शतं वषौणि रातवषपय्येन्तमिति यावत्; श्रीक- 
्ष्मीसयि कटृपतां मयि छृप्ता मवत्ित्यथः । अनेन सपिष्डीकरणकम्मंणा पितृप्रसादेन च 
अस्मिन्नेव जन्मनि शतवषपय्यन्तं मयि लक्षमीर्निवसलिलाश्चंसावाक्यार्थः । अस्या ऋचो 
ऽथन्तर वा । तद्यथा-जीवन्तीति जीवाः प्राणिनस्तेषु जीवेषु प्राणिषु मध्ये समानाः जाति 
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धनवि्यादिभिस्तुल्याः समनसः समनस्काः मामका मदीया ये जीवाः प्राणिनः सपिण्डा इति 

यावत् › अस्मिन् छोके भूलोकं 'वत्तन्ते'इति रोषः । तेपां मामकानां जीवानामर्थान्मम सपि 
ण्डानां सम्बन्धिनी श्रीरृष्ट्मी ̀  खतं समाः इतं बपाणीति यावत् , अथात् शतवपपय्यन्तं मयि 
कल्पतां तोस्त्यक्त्वा मयि कृप्रा मवतियथं । गोत्रिणो हि सपिण्डाः पापात्मानः सहजशत्र- 
वो भवन्ति ! अतस्तेषां धनराहिव्याथेमेवमुच्यते । मदीयसपिण्डा दरिद्रा भवन्तु वयं तदीये 
्स्यंण घनिन. सुखिनश्च भूयास्मेव्याशंसावाच््याश्. । २ ॥ [ ८९ | ॥- 

सपिण्डीकरणश्राद्धे विशिष्टावेव द्वौ मनच्राविह् व्याख्यातो मया । अवरिष्टाश्च सपि. 
ण्डनमन्ाः पार्वंणश्राद्धे व्याख्यातास्तेर्पां व्याख्या तक्रेव द्रव्या | अत. परञ्च वृद्धिश्राद्धम- 
न्त्रादिवेशिष्य प्रदइयंते । तन्न यद्यपि तिर्स्थाने सवत्र “यवोऽसीति यवो देय इत्येके, 
“तिलोऽसि सोमदेवस्य इत्यमुमेव मन्तरं विपयंस्य 'ध्यवोऽसि पितरदेवत्य. इत्यनेनैव 
तिङस्थाने सर्वत्र यवो देय इदयपरे समानन्ति । तथापि ““यबोऽसीश्व्यनेनैव यवः प्रक्षिप्यते, 
न तु (यवोऽसि पिवदेवस्यः” इत्यनेन । स चायं मन्त्रो यथा- 

ॐ यवोऽसि यवयास्मदुदरेषो य॒त्रयारतीरं ।॥ १॥ [ ९० | ॥ - 
पावणश्राद्धप्रकरणे व्याख्यातोऽयं सन्त्रस्लत्रास्य व्याख्या द्रष्टव्या । १॥ [ ९० `] 
वृद्धिश्राद्धं सवत्र स्वघास्थाने धुष्ट-चान् ८ पृष्टया ) नान्दीमुखान्प्रीणाहि न` स्वाहा" 

इत्येवं वाक्योहयो भवति । पुष्यान् ८ पुष्ट-या ) नान्दीमरुखानिपचन्प्रीणयेत्यपि पाठः कचिद् 
टृरयते । तत्र यथासम्प्रदायं यथारुचि वाक्ययोजनानुसन्धेया । सवेस्मि्नपि पक्षे वाक्यार्थं 
स्प एव । अन्यत्सवेमपि पावंणवद् बगन्तव्यम् । 

॥ इति श्रद्धौयमन्नग्यास्या ॥ 

॥ जथ श्राद्ीयसूक्तमन्त्रव्याख्या ॥ 

| तत्र रक्षोघ्नं श्राद्धसुक्तम् ॥ 

॥ तद्यथा ॥ 

ॐ कृणुष्व पान्€ प्रसितिं न पथ्वीं याहि रजेवाम॑वाँ २।ऽहभ॑न । 
तष्वीमन प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विष्यं रक्षसस्तपिषठः ॥ १॥ 
तत्रादौ कृणुष्व पाज इति पच्च रक्षोध्नसुक्तमस्ति । तत्र वाश्देवदष्टा रक्षोघ्रा 

प्रतिसर अग्निदेवत्याः पञ्च रिष्टः ““जपेव्याहतिपूवाङ्गायत्री सप्रणवा सष्ल्तिवी रक्षो 
#'रित्यादिकात्यायनोक्तेः श्राद्धमात्रेऽन्नोत्सगोनन्तरजपे विनियुक्ताः सन्ति| तत्र प्रथमेयमृक् 
''अतिरिक्तमिःतिकारिकया हीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायते मया । तत्न पाठक्रमाद्थंक्रमो 
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वछीयानितिन्यायादिहाथक्रमपिक्षयैव व्याख्यानुसन्धेया । तथाहि-हे अग्ने, ूणानः ( “दन् 
हिसार्यां” क्यादिस्ततः शानच् । ) दूणीतेऽप्ाविति दरृणानः दिंसमानस्त्वं यतः खभावत एवं 
अस्ताति क्षे्तासि शात्रूणामितिरोप" । अतसूवामेवं बवीमीतिवाक्यरेपः । क नीमीलपे. 
क्षायामुच्यते । हे अग्ने, त्व पाजः ( “पाज इति बलनामे”तिनिषघण्डुः, ) बलं कणुष्व (करो. 
तेस्तनादिः्वात्ुरुषवेति प्राप्रे “व्यत्ययो बहृलमि"तिपाणिन्यक्तर्विकरणन्यत्ययेन छरणुध्ेति 
प्रयोगोऽवगन्तव्य' >) कुरुष्व स्वीयं बरं विस्तारयेव्यारायः । तत्र दृष्टान्तः प्रद्र्यैते । पृथ्वी 
प्रथिवीं विस्ृतां प्रसिति न ( नकार इवाथ ) प्रसितिमिव जारमिवेत्यथः, "प्रसिति; प्रसय. 
नात्तन्तुबौ जारं वेतियास्कोक्तेः । “षिञ् बन्धने? प्रकषंण सीयन्ते बध्यन्ते पक्षिणो यथा सा 
प्रसितिस्तामिवेति भावः । यथा कथ्ित्पक्षिग्रहणाय विशाखा प्रसिति जाट प्रसारयति तथा 
त्वमपि शचुप्रहणाय विशां बलं विस्तारयेत्यभिभ्रायः । किञ्च हे अग्ने, अमवान् “अम गतौ 
भजने र्दे च" अमन्ति भजन्ति खामिनमित्यमा. सेवकास्तेऽस्य सन्तीति अमवान् 
( पचादित्ादचृपरत्यये अमश्चब्दो निष्पन्नस्तस्माचच मतुप्प्रत्ययः । ) अमवान् अमात्यवान् 
सहायवान् मन्निवगेपितः राजा इव देप इव इभेन गजेन याहि । यथा कश्चिद्राजा मन्रिधुक्तः 
सन् हस्त्यादिवषटेन सह शत्रू्रति गच्छति तथा त्वमपि श्रूप्रति गच्छेत्याशयः । गत्वा च 
हे अग्ने, तष्वौँ प्रसिति ( “सुपां सुपो मवन्तीतिवचनादुभयत्र विभक्िव्यलययेन दृतीयाथें 
द्वितीया “तृष्वीतिक्षिप्रनामे"तिनिघण्डुः, सखीत्वच्त प्रसित्यपेक्षया, ततोऽयमथः । ) वृष्या 
्िपरया प्रसित्या जाठेन शनून् बध्वा अनु पश्चात् तपिष्ठ; तपन्ति सन्तापयन्तीति तप्तृणि त- 
-तोऽतिशया्ं इष्ठन्रत्यय.+ अतिशयेन तप्तणि तपिष्ठानि तैसतपिष्ठः तापकतमैराय॒धैऽ्वलारूपैर- 
सरे ( “तुरिमेयःसुतीष्ठनि परे तृचो रोपः । ) रक्षसः राक्षसान् विध्य ताडय मारये- 
स्यथेः 4 ‹ अग्निँ रक्षसामपहन्तेः"तिश्रुतेस्तव रक्षोहन्त्त्वादितिभावः । ८ "व्यध ताडने" 
दिवादित्वाच्छयन् , प्रहादिसवात्सम्प्रसारणच्च । ) देव पितृकम्मेविघातक्ान् देवपितृभाग 
हविः कामयमानानसुयान् जेन बध्वा पश्चाञ्वाराभिद्ग्धा मदत्तं पित्र हविमेप्पितृसमीपं 
नयेत्याशं सावाक्याथः ॥ १॥ 

3 

उ तवं शरभासंऽआशुया प॑तन्तयनुस्पृश धृषता शोश्॑वानः । 
^ पू 1 । | 
तपूठष्यम्ने नहा पतङ्गानसन्दितो च्विसुन् च्विष्वगुल्काः ॥ २॥ 

हे अग्ने, आश्युया आशवः शीघ्रगामिनः ( आश्युशचब्दाल्रस्य जसः “सुपां सुब” 
इत्यादिना यादेशः । ) एवम्भूतास्तव सम्बन्धिनो ये भमासः भ्रमन्तीति भ्रमाः भरमा एव 
भमासः ( आज्ञसेरसुगियसुगागमः । ) भरमासः भ्रमाः भ्रमन्तश्चतुर्दि्ु सश्चरन्तो बातो 
दूताः ज्वाङासमूहाः पतन्ति इतस्ततो गच्छन्ति तैः भरमेऽ्वौलासमूहैः तपूंषि तपन्ति 
सन्तापयन्तीति तपूंषि तापयितृणि रक्षांसि पतङ्खान् पतन्तः सन्तो गच्छन्तीति पतङ्गाः 
पिशाचास्तोश्राुसछ ज्वाछामिस्तान्निदंहैत्यथंः । किञ्च हे अग्ने, ईशस्त्वं विष्वक् सवेत 
तियगूष्वमघश्च उल्काः ऽ्वाटा. विसृज रक्षोविनाशाय सुच्ेस्यथ. ( “उल्का स्यातनिगतञ्वा- 
रे"यमर. ।) कीरृशस्वमिखयेश्षायामुच्यते । धृषता रोञ्युचानः “बििघृषा प्रागल्भ्ये ( सा. 
प, 2 ृ् णोतीति धृषन् तेन धृषता प्रगल्मेन धृषटेन स्वाछासमृषैन शो्युंचानः ( “यच 
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दीप्तौ" इत्यस्मायडन्ताच्छानचप्रययः । ) अत्यन्तं शोचते इति शोच्यते शोच्यते इति 

शोद्यचानः देदीप्यमानः । पुनः कीटशस्तवं जुह्वा खुचा हयमान इतिशेषः । तथा असन्तः 
अखण्डित इत्यर्थ. । यस्वमीदशः स त्वं रक्षोघाताय सवतो उवाङा मुञ्चेत्याशयः।। २॥ 

प्रतिरपशो व्विसंज् तूणितमो भवा पायुरविक्षोऽभस्याऽभदन्धः । 
यो नों द्रे ऽअधकशठेसो योऽअन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरादधर्षीद् ॥ ३ ॥ 
हे अग्ने, नोऽस्माकम् अघशं सः अघं पापं -शंसतीच्छतीत्यवशंसः योऽस्मद्रोदी दरे 

वसतीतिरेपः। तथा यश्चास्माकम् अघशंस. अस्मद्रोदी अन्ति “अन्तीदयन्तिकनामे- 
तिनिघण्टुः, अन्तिके समीपे वसपीतिशेषः । तमुभयात्मक रां प्रतिस्पशो विखज ^स्पञ्च 
वन्धनेःः स्पशयन्ति बध्नन्तीति स्परास्तान् स्पशो बन्धनकारकान् स्वीयसेनाध्यक्षा- 
न्विस्रज प्रेरयेव्यथंः । शच्च हे अग्ने, तं तूर्णितमो भवा ( “ब्यचोऽतस्तिङ"” इति मन्त्र 
दीघं" । ) भव “सत्वरं चपलं तूणेमविरम्वितमाछ्च चेत्यभिधानदशेनात्तूणं सत्वरमस्या- 
स्तीति तूर्णी अयन्तं तूर्णीति तूर्णितम., अतिशयेन तुर्णीति तूर्णितम इति वा"विधरहः । तूर्णि. 
तमोऽत्यन्तं क्षिप्रसारीयथं. । तथा त्वं भवेत्याश्चयः । तथा अदब्ध अनुपहिसितः केनापि 
राक्षसादिना न खण्डित , एवम्भूतस्त्वम् अस्याः अस्मदीयाः विशः प्रजायाः पायुभवेत्यनु- 
षङ्गः । पातीति पायुः पाको भवेत्यथेः । किञ्च हे अग्ने, एवमनुप्रहे प्रबृत्तस्य ते तव मा किः 
मा कश्चित् व्यथिः व्यथयतीती व्यथिः व्यथकः श्रुः आदधर्पीत् अत्र श्ेषद््ये आङ्ः' 
ईषदपि मा दधर्ष दित्यर्थः । क्रियायोगे वा यथास्थित व्याख्येयम् । धाष्टय मा करोतित्यर्थः । 
( आङ् पूवौत् धृषधातोर्छोडथं ठुडि द्विखमडमावश्च छन्दसः । “ूरस्थस्तमीपस्थोभथ- 
विधमस्मच्छन्रं प्रति स्वरतो बन्धकरान्श्रेरयेव्यथेः । तथा केनापि न हिंसितः सन् अस्मस- 
जायाः पालकृश्च भव । एवसुपकारघ्वृततं सवा कथिदसुरादिधर्षितुं समर्थो मा मूथादित्या- 
रासावाश्याथः | २॥ 

उदग्ने तिष्ट भ्यातघ्र्व न्यम २५ ओषताक्तिमहेते । 
यो नोऽअरतिठे' समिधान च॒क्रे नीचा तं ् यतसं न शुष्कम् ॥ ४ ॥ 

हे अमरे, त्वमुत्तिष्ठ उत्थितो भव । ततः प्रत्यातनुष्ब वारा इति शेषः । अ्वारासमू- 
हान्विस्तारयेत्यथः । किच्च हे तिग्महेते, “तिग्मं तीक्ष्णमिव्यभिधानात् तिग्मास्तीक्ष्णा 
हेतयः आयुधाख्याः ज्वाङाहरूपाः अख्रविशेषाः यस्य स॒तथोक्तस्तत्सम्बुद्धौ हे तिग्महेते, 
तीक्ष्णायुध, "तिग्मं तेजतेरत्साहकम्मणः' इति यास्कोक्तेः तिग्मा. सोत्साहा हेतय आयु 
धानि यस्य ख तिग्महेतिस्तत्सम्बुद्धौ हे तिग्महेते, उत्साहवदायुध, इति वा हे एतादश, अग्ने; 
त्वम् अमित्रान् शचरून् न्योषतात् नितरां दह भस्मीुर्वित्यथेः । “उष दाहे “तुद्योस्तातड़ा ०” 
इति ोण्मध्यमपुरषेकवचने तादुढगदेशः । किच्च हे समिधान, समिन्धे सन्दीप्यतेऽसौ 
इति समिधानस्तव्सम्बुद्धौ हे समिधान, सम्यग्दीप्यमानु, है अग्ने, नोऽस्माकं योऽति 
चक्र ( “छन्दसि टङ्छल्छ्टिः” इति पाणिनिवचनादिह छ्ड्थे छिट् । ) यातिदौना्थः न 

४८ 
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रातिः अयतिः अदानं चक्रे करोति दानं प्रतिषेधयतीयथंः । तं दानप्रतिषेधकं शतन नीचा 
नीचः इत्वा धश्चि निदंह भस्मीङर्वियथंः । “दह मस्मीकरणेः “बहलं छन्दसीभति शपि 
प्ते खोडथं छदि मध्यमपुरुषैकवचने धक्षीति रूपम् । शतरोभेरमीकरणे दृष्टान्त उच्यते । 
शुष्कम् अतसं न न इवाथं अतसमिव शुष्कम् अतसीधृक्षमिव अदातारं निर्दह । यथा 
पुनदीनं न प्रतिपेधयेत्तथा भस्मीक्र्वित्यथः ॥ ४ ॥। 

ऊर्ध्वो सव प्रतिंविध्याध्यस्पदाविष्डणुष्व दैव्यान्यभ्ने । 

व स्थिरा तयुहि यात॒जून॑ जामिमनामिं पश्डी दि श्न ॥ ५ ॥ 
. दे अग्ने, त्वमू्ध्वो भव उध्वेस्थितो भव । उध्वं स्थित्वापि अस्मदधि अस्माकमुपरि 

स्थितान् सात्रन् प्रतिविध्य प्रत्येकं ताडयेलयथेः । किञ्च हे अग्ने, दैव्यानि देवसम्बन्धीमि 
कम्मीणि आविष्कृणुष्व आविष्ट प्रकास्ीकर्वित्यथेः । किञ्च हे अग्ने, दैव्यानि देवसम्ब- 
न्धीनि कम्माणि आविष्कृणुष्व आविष्छुरं प्रकाशकुर्वित्यथः । किच्च हे अग्ने त्वं यातुजूनां 
यातुधानानां स्थिरा स्थिराणि अ्थौत् धनूंषि अ वतनुहि अवतारय ( अवेत्ययमुपस्म. 
स्तुदहीतिक्रियापदेन सह् सम्बध्यते, “व्यवदहितारचे”ति पाणिनिवचनात् । ) किच्च हे अग्ने, 
जामि पुनरुक्तं तथा अजाभिम् अपुनरुक्त च कृत्वा शत्रून् प्रमृडीहि ( खरणातिर्हिसाथः । ) 
अस्मच्छरूनमारयेलथः । स्थिरेति “रोरछन्दसि बहुकमि''ति रो्छोपि पूर्बोक्तसाधनप्रणाल्या 
द्वितीयाबहुवचने रूपं बोध्यम् ॥। ५॥ एतच्च श्राद्रीयरक्षोघ्सृक्तं व्याख्यातं मया । अतः 
परं श्राद्धीयपितृसुक्तं व्याख्यास्यते । तत्र मन्त्राङ्कसद्ध या सवपक्षयावगन्तव्या । तथाहि- 

3 उदीरता० ॥ & ॥ उ अङ्गिरसो नः ॥ ७ ॥ 
एतन्मन्त्रद्रयं तप्पणप्रकरणे व्यास्यातं तत्रा्य मन्तरद्रयस्य व्याख्या द्र्टन्या | ६॥ ५। 

ॐ ये नूः पुव पितर-- सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठा । 
, , तेभियम८ से रराणो हृवीप्युषानुशद्धि --मतिकामम॑तत् ॥ २ ॥ 
पिवृदेवत्या श्ट बरिष्टुप् “जपेद्रयाहृति० पित्रयमन्तरानिः"ति कात्यायनोक्ते श्राद्ध. 

मात्ेऽननोत्सगोनन्तरजपे विनियुक्ता ऋगियम् “अतिरिक्तमि"ति कारिकया हीनपदान्यध्याहतय 
व्याख्यायते मया । तथाहि-सोम्या पव सोभ्यासः ( “आज्सेरसुगिः््यजगागमः । ) 
सोमसम्पादिनः वसिष्ठाः वसिष्ठस्य गोघ्रापत्यानि पुमांसो वासिष्ठा इति प्राप्रे छान्दसो 
हस्वः, वसिष्ठाः वसिष्ठस्य गोत्रापत्यमूताः पूर्वे पूवंकाङीनाः नोऽस्माकं ये पितरः सोमपीथं 
सोमपानम् अनूहिरे अनुवहन्तिस्म देवान्भ्रति सोमं प्ापितवन्त इत्यथः। “वह प्रापणे" (भ्वा० 
प० ) ततः “सुधरिडुपमहे"'तिकारिकया व्यत्यये नात्मनेपदम् । तत्र छिरि प्रथमपुरुषबहुवचने 
ऊहिरे" इति रूपम् ¦ तेभिः पूवंकाटीनैः न तैः उशद्भिः उदान्ति ते उकान्त. 

: उशद्भिः कामयमोनैः हवीषि इच्छद्धिः एवम्मूतेः पत्रभिः संरराणः ( “या दाने” ततः 
रानच्परत्ययः । उपसगेवशादिह {श्रीङ प्रीतौ" इत्यस्या बोद्धन्योऽयं धातुः । सम्यक् प्रीय. 



भन्ा्थ॑चन्द्रो दयः । २.७९. 

माण इत्यथः, उशन् ८ “वश्च कान्तो कान्तिरिच्छा, वश्धातोः दातरपरव्यये रूपम् । ) वष्टि 
कामयते अथात् हवींषि इति उरान् हवींषि कामयमानो यमः प्रतिकामं यथाकामं यथेच्छं 
हवीषि अन्तु भक्षयतु, भक्षयिखा च हविभेश्षणे पितृनप्यलुज्ञाप्य शराद्रफख्तवेनास्मभ्यमपि 
सुखं ददास्विव्याशंसावाक्याथंः । ८ ॥ 

से" सोम् प्रचिकितो मनीषा त्वे" रजिष्टमननेषि पन्थु् | 
तव॒ प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नममनन्त॒ धीर६॥ ९ ॥ 

पिच्देषत्या शद्धा शष् श्राद्धमात्रऽन्नोव्सगौनन्तरजपे विनियुक्ता ऋगियम् 
८'अतिरिक्तसिःति कारिकया दहीनपदान्यव्याहृत्य व्याख्यायते मया ¡ तथाहि-हे .सोम, 
प्रचिकितः “कित ज्ञाने" प्रकषेण चिकित प्रचिक्ितः प्रकृषटज्ञानवान् प्रकृष्टचेतनावानिति 
यावन् › एतादशस्त्वं मनीषा ( “सुपां सुल्क्-'” इत्यादिना पाणिनीयसूत्रेण ठृतीयेकवचने 
पृवंसवणदीर्घोऽलुसन्धेयः । मनीषया बुद्धया रजिष्ठम् अत्यन्तसरजुः रजिषरस्तं रजिष्ठम् लजु- 
तसं देवयानं पन्थां पन्थानं देवयानमागम् अनुनेषि अनुनयसि अवुप्रापयसीत्यथैः । 
किच्च हे इन्दो, सोम, धीरः धियो बुद्धयः सन्त्येषामिति धीराः ८ अश््यरथे रप्रत्ययः । ) 
धीमन्तो यज्ञज्ञानवन्तो नोऽस्माकं पित्रः तव प्रणीती ८ पूबेवदिहापि ठृतीयैकवचने 
पृवेसवणेदीषेत्वे एवं रूपम् । ) प्रणीत्या प्रणयनेन अभ्यनुज्ञातेनेतियावत् , देवेषु रलमभ- 

न्त देवविषये रमणीयं यज्ञफलं सिषेविरे “सोमेन यजेत स्वगेकाम.” इतिश्रुते. सोमयागे- 
नैव स्वगप्रप्त्यवगमादि याशयः । रजिष्ठमित्यत्र “अतिशायने तमबिष्ठनाविः 'तिपाणिनीयसू्ेण 
ऋजुराब्दादतिशयाथं इ्ठन्प्रययः, “विभाषर्नोरिछन्दसी"ति ऋकारस्य स्कारादेराश्च बोध्यः । 
पन्थानमिति प्राप्रे “अयस्मयादीनि च्छन्दसीति सवेनामस्थानेऽपि पदसंज्ञायां “नरोपः 
प्राततिपदिकान्तस्ये”ति नलोपे सवणेदी्ें पन्थामिति रूपम् । अनुनेषीति अनुपूर्वीन्नयतेः 
शपि टुप्रे धातोगुणे कटि मध्यमपुरपेकवचने रूपम् ।। ९॥ 

तया हि न--पितरं-- सोम् पू कमोंणि चुक्रः प॑वमान धीर । - 
वन्वन्नवातः परिधी २॥रपोंणे व्वीरेभिरद्ैमंयवां भवान ।५१०॥ 
पिचदेवत्या शद्धा तरिषु शराद्धमात्रेऽन्नोससगौनन्तरजपे विनियुक्ता छगियम् “अति- 

रिक्तमि'"ति कारिकया दीनपद्ान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथाहि-हे पवमान, सोधक 
दे सोमः, धीराः धीमन्तः यज्ियकर्मज्ञानवन्तः पूरे पूर्वकाङीनाः पूर्वैजा. नोऽस्माकं पितर. 
हि यतः यस्मात् कारणात् खया कृत्वा कम्माणि चद्ुः सोमयज्ञ छृतवन्तः । *अतस््वामहं 
पराथयेः इति दोषः । तदिदमभ्यथनं स्पष्टीक्रियते । त्यथा--हे सोभ, अवातः नास्ति बातो 
यस्थ सोऽवातः, बात इ्युपद्रवमा्नस्योपलक्षणं तेन अवातः बातादिसर्वोपद्रवर हितस्वं 
वन्वन् वनुते सम्भजते इति बन्वन् अस्मत्कम्माणि सम्भजमानः खन् परिधीन् अपो 
परिदधति सवेत उपद्रवाय तित्ुन्तीति परिधयस्तान् परिधीन् यज्ञोपद्रवक्छरिणः अपो 
अपगमय दृरर्वित्यथः। ‹ उणु ' इति “उन् .आच्छादने"दत्यस्माद्छोदि मध्यम- 
पुरुषेकवचने रूपम् । ततश्च अपेत्युपसर्गस्य 'उणइति क्रियापदेन सह सन्धौ ““आद्वणःः' 
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पिवरदेवदया शद्कष्टा त्रिष्टुप् श्राद्धमात्रेऽन्नोस्सगौनन्तरजपे विनियुक्ता ऋगियम् ५अति- 
रिक्तमिःति कारिकया हीनपदान्यभ्याहव्य व्याख्यायते मया । तत्र “कोषं बर्हि रि"विकात्याय- 
नोक्तः कौं ङुशमयं यद्र्हिस्तच सीदन्तीति वर्हिषदस्तस्सम्बुद्धो हे "बर्हिषदः? इति ¦ प्रषोदरादि- 
सवादन्स्यङोपो बोध्यः । तथा यत्तदोरनिस्यसम्बन्धत्वादुत्तराधं तच्छब्दश्रवणाप्पूबधं यच्छब्दो- 
ऽध्याहत्तेन्यः। तथाहि-- हे वर्हिपदः, कुरोपयपवेष्ार', पितर» यतो वयं येभ्यो वः युष्मभ्यम् 
इमा इमानि हन्या हव्यानि चक्रमा (करोतेिंट् , संहितायां छन्दसो दीवेः) चक्रम युष्मद्थं 
हवींपि कृतवन्त इत्यथः । ते यूयम् उतो ( “सुपां सुगि"त्यादिना ठतीयैकवचने' पूवे्वणे- 
दीर्घोऽनुसन्धेय. ) उती उद्या अवने निमित्तेन अवक् आगत अवाच्च यथा स्यात्तथा आग. 
च्े्र्थः । ( अवागिव्यत्र “सुपां सटुगिः°ति द्वितीयाविभक्तेटटंक् ) आगत्य च मत्कृतानि 
तानि हभ्यानि यूयं जुषध्वं सेवध्वं सीङकरतेत्यथेः । अथा ( “निपातस्य चे"ति संहिलायां 
दीघः ) अथा अथ हवि.सेवनानन्तरं शन्तमेन सुखयिदठतमेन अवसा “अव इत्यन्ननामेः "ति 
निघण्टुः, अवसा अन्नेन अस्मदत्तेन श्राद्धीयेनानेन अन्नेन तर्पिताः सन्तो यूयं नोऽस्माकं 
रेय्योः ( अत्र कमणि पष्ठी बोद्धव्या । ) रा सुखं रोगश्मनं वा यु यावनं भयप्रथकरणच्च 
कुरतेतिशेषः ! खेय्योः"” “शमनं च रोगाणां यावनं च भयानामिःत्ियास्कोक्तेः । किच्च 
हे पितर; अरपः ““रपोरिप्रभितिपापनामनी भवत इति यास्कमुनिवचनात् रपः पापं, न रपः 
अरपः अपापं पापामावात्कल्याणमिल्य्थ., दधात धत्त अस्मास्वितिदोपः । '“तप्तनघ्तनथनाश्चे"- 
तितवबादेशात् ““घाभ्यस्तयो रातः"? इति आदोपाभावे दधातेर्छोटि मधभ्यमपुरुपबहुवचने दधा 
तेति रूपम् । १२॥ | 

आं पितन्सुविदीं २।ऽअबिर्सि नपातं च विवुक्रमणं च॒ व्विष्णो< । 
[कमे के 5 | 1 (- ५. 

बर्हिषदो ये स्वपयां सुतस्य भजन्त पितवस्तऽडहागमिष्ठा६ं ॥ १३॥ 
पिवृदेवत्या शङ्का विष्टुप् श्राद्धमात्रेऽन्नोस्सगोनन्तरजपे विनियुक्त ऋगियम् 

८'अतिरिक्तमिःति कारिकया हीनपदान्यध्याह्स्य व्याख्यायते मया । तथादहि-अहं सुविद्त्रान् 
सु सषु, वि विशेषेण च ददातीति सुविद्त्रास्तान् सुविदतरान् कल्याणग्रदान् पितृन् आ 
अवित्सि आभिमुख्येनाहं वेद्धि जानामीत्यथः । ( अवित्सीति “छन्दसि टुडरङ्छिट.”' इति 
ठंडे बिदेष्टंडि आत्मनेपदे उत्तमपुरुषैकवचने रूपम् । ) किच्च विष्णोः वेवेष्ठीतिं विष्णुः 
स च यज्ञः “यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः, तस्य विष्णोः व्यापनशीरस्य यज्ञस्य नपातं विक्र- 
मणं च आ अवित्सि आभिमुख्येन वेद्वि । नास्ति पातो यत्र स तथोक्तः, यत्र गतानां पातो 

नास्ति स नपातो देवयानमागंः; तथा विविधं क्रमणं गमनागमनं यत्र स तथोक्त, यत्र 

गतानां मोगान्ते पुनः परतनं भवति स विक्रमण. पिवृयाणमागे., यज्ञसम्बन्धिनौ यावि. 

मौ देवयानपितृयाणमागों स्तस्तावुभो इद्रामिनः पितृश्वाभिमुख्येन जानामीयभिप्रायः । अतो- 

ऽद जवीमि यत् , बर्हिषदः यज्ञे बर्हिष उपरि उपवेषो ये पितरः स्वघया सवनीयरक्षणेन 
अम्रेन सह सुतस्य भभिघुतस्य सोमस्य पित्व: पानं भजन्त मजन्ते सेवन्ते, द्द्यथः । ते 

पितरः इहास्मिन् यज्ञ आगमिष्ठाः आगच्छन्त्विस्यथंः । मजन्तेति मजतेकंडि आत्मनेपदे 

परथमपुरषबहूवचने रूपं, तत्र छान्दसोऽडमावः, “बहुकं, छन्दस्यमाडथोगोऽपी""ति पाणि 
युक्तेः । आगमिषठा इत्यत्र आडपूाद्रमेर्छोडथं लड पुरषव चनन्यत्ययन्च छान्दसः ।॥ १६ ॥ 

# 
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उप॑हूता पितरं ~ सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु भ्रियेष । 
तऽमागमन्त् त इह श्रुवन्त्वपिंतरवन्तु तेऽन्त्वस्पान् ॥ १४॥ 

पिव्देवत्या शङ्खा तरषटुप् इह श्राद्धमात्रेऽन्नो्सगोनन्तरजपे विनियुक्ता ऋगियम् 
'अतिरिक्तमिः"ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथाहि-ये पितरः सो 
म्यासः सोम्या एव सोम्यासः ८८ आज्सेरसुगित्यसुगागमः॥) सोमसम्पादिनः सन्तीति शेषः। 
तथा ये च पितरः बर्हिष्येषु वर्हिपि भवानि बर्हिष्यानि तेषु तथोक्तेषु निधिषु निधिवस्सथा 
पितेषु प्रियेषु अभिरुचितेषु हविष्षु उपरहूता भवन्तीतिशेषः) ते पितरः इह श्राद्धे पितृयज्ञ 
आगृमन्तु आगच्छन्त्विव्य्थः । इह व्यस्ययेन शपो ठक् । ते पितरः इहागत्य च श्रुवन्तु 
( इह विकरणञ्यत्ययः 1 ) अस्मद्च इति रोषः ¦ अस्मदत्तं श्राद्धीयान्नं स्वी्वेन्तित्यादिकम 
स्मह्चनं अण्वन्तवित्यथेः । श्रूत्वा च अधिन्नबन्तु पिद्रभिः पुत्राणां कृते यद्रक्तव्यं तदधिकं 
ब्रबन्त्वित्यथेः। तथा च ते पितरो नोऽस्मानबन्तु कृच्छापत्तेः सकाशात्सवंतः पाड्य 
न्त्वित्यथः॥ १४॥ 

बरहिषदां पितृणां तृचोऽलुवाकः समाप्त । 
अतः परमग्निष्वात्तानां पितृणाखक्चतुषटयास्मकोऽनुवाको यथा- 

आयन्तु नः ॥ १५॥ 

आयन्तु न इति तप्पेणप्रकरणे व्याख्यातस्तत द्रष्टव्यः ।} १५ ॥ 

मत्ता हवी९पि प्रयतानि वृर्हिष्यथां रयि सवेवीरं दधातन ॥ १६ ॥ 
~ पिद्रदेब्या शद्खद्टा जगती इहं श्राद्धमात्रेऽन्नोस्सगनन्तरजपे विनियुक्त ऋगियम् 

“अतिरिक्तमिःति कारिकया हीनपदान्यध्याह्स्य व्याख्यायते मया । तथाहि-- अग्निष्वात्ता 
नपितृ््रथुच्यते । हे अग्निष्वात्ताः पितरः, यूयमिहास्मिन् श्राद्धे ( पिवरयज्े इति वा ) आग 
च्छतं । ( अत्र 'आ' इत्युपसर्ग गच्छतेति क्रियापदेन सह सम्बध्यते “उ्यवहिताश्चे'तिपा 
गिनिवचनात् । ) आगत्य च सदः सदः प्रतिगृहं सदत उपविरशतेवयथंः । ( सदः सद्. 
इ्यत्र “नित्यबीप्सयोरितिद्वितम् । ) उपविश्य च सुप्रणीतयः शोभना प्रणीतिः प्रणयनं 
येषां ते तथोक्ताः सुखोपविष्टाः सन्तो युयं वर्हिपि प्रयतानि प्रकर्षेण यम्यन्ते नियम्यन्ते 
तानि प्रयतानि दभ नियमपूर्वकं स्थापितानि हवींषि अत्ता अत्त भक्षयतेव्यथेः । ( अत्तेरछोटि 
मध्यमपुरुपबहूवचने अत्तेतिरूपम् । तस्य “"व्यचोऽतस्तिडःःः इति सहितायां दीधः । ) अथा 
अथ हविभक्षणानन्तर तप्ताः सन्तो यूयं सवेबीरं सवं वीरा यस्मिन् स सवेवीरस्तं तथोक्तं 
ध्पुत्रो वे वीरः इतिश्रुतेः सवेवीरं पुत्रपौत्रादिसवेसम्पन्नं रयि धनं दधातन धत्त 
स्थापयत असमाखितिशेषः । 'अथा' इत्र “निपातस्य चेति संहितायां दीर्घः। दधातिर्छोटि 
मध्यमपुरुषबहुवचने ^तप्ननप्रनथनश्च ति तनबादेशे दधातनेति रूपम् ॥ १६॥ 
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येऽअभ्निष्वात्ा येऽअनग्निष्वात्ता मध्ये दिव स्वधया माद्यन्ते । 
तेभ्यं -स्वराछनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ १७॥ 

पिचदेवया रा्कटष्टातरिष्टुप श्राद्धमातेऽननोत्सगीनन्तरजपे वि नियुक्ता ऋछगियप् “अति 
रक्तमिति कारिकया हीनपद्न्यध्याहत्य व्याख्यायते सया । तथादहि-ये पितरः अग्निष्वात्ता 
अग्निना सष्ठ आत्ताः आप्तमन्ताद्क्षिताः अग्निष्वात्ताः श्रौतस्मात्तोधिदगधाः विधिवदौध्वेदे 
हिक प्राप्ता इत्यथः । तथा ये च अनग्निष्वान्ताः न अग्निना सुघ्र॒ भात्ताः आसिमन्तात्ला- 
दिता इत्यनग्निष्वात्ताः इमशानकस्मं न प्राप्रा इत्यथ: । एवम्भूता उभयविधा अपि ये पितर 
दिवः दयुखोकस्य स्वगस्य मध्ये स्वधया “स्वधा वे पित॒णामन्नमि"तिश्रतेः स्वधासंज्ञ केन श्रा 
द्वीयान्नेन स्वकर्मोपाजितेन च कम्मेफलेन मादयन्ते तृप्यन्ति सुखं सेवन्ते । सुखोपभोगाथं 
स्वगेखोकमाश्रयन्ते, इति भावः । तेभ्योऽभचिष्वात्तेभ्योऽनग्निष्वात्तेभ्यश्च पितृभ्यो यथावशं 
रोऽभिलाषस्तमनतिक्रम्य इति यथावद यथाकामं स्वराट् स्वेनेव राजते शोभते इति 

स्वराट् स्वयं दीप्रो यमः एताम् अघुनीतिम् असून् प्राणान् नयति प्राप्नोतीति असुनीतिस्तां 
तथोक्तं प्राणयुक्तां चिरकाख्जी विनी तन्वं तनूं शरीरं कल्पयाति कल्पयतु \ खोड टेट् । 
तत्र 'लेटोऽडादाविःत्यडागमः । तेभ्यः पिदरभ्योऽ्थ नरशरीरं यमो ददात्वित्यथं. । धमनु 
ष्याणां वारम्भक्ामथ्योदि?तिकात्यायनोक्तं सूत्रे वाशब्दस्य एवाथ॑त्वाच्च मनुष्याणामेव यज्ञ- 
कमेरवधिकारददानात् “छुवन्नेवेह कम्मीणि जि जी विपेच्छतरठं समाः । एवन्त्वयि नान्ये 
तोऽस्तिन कम्मे रिप्यते नरे। शु.यवे. वा. मा. सं. ४०।२) इति श्रतेर्निष्काम्यक- ` 
म्मसेन ज्ञानोपर्ष्धो सयां नरशचरीरेणेव ज्ञानदाय मोक्षप्रार्निखयान्नरशरीरस्य मोक्षप्रापि 
हेतुत्वात्स्वगस्थितानामपि अभरिष्वात्तानामनधिष्वात्तानाञ्च पितणां कते (तेभ्यः स्नरा 
सुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ।'” इतिशरुत्या नरशरीरमिह संयाचते श्राद्धकत्ते 
तिभावः । यद्वा “क्षीणे पुण्ये मत्येखोकं विशन्तीति भगवडुक्तः क्षीणपुण्यात्मनामपि 
स्वपित्णां पुत्रपौत्रप्रपौ्नादिरूपेण नरदारीरप्राप्तौ पुनस्तत्तछृतश्राद्धकम्मेद्यारा पितृणां स्वस्य 
च नेरन्तय्यण चिरस्वभवासत्वमाशास्यते, “पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्यमद्सुते । अथ 
पुत्रस्य पौत्रेण ब्र्रस्याप्रोति विष्टपभि'तिस्परतेः ॥ १७ ॥ 

अग्निष्वात्तानतुपतों हवामहे नारा्ञ$से सोपपीथं यऽयाह्च 
ते नो व्विप्रंसं सुहवां भवन्तु व्वयह स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १८ ॥ 

पिव्रदेवत्या शङ्कट त्रिष् श्राद्धमात्रेऽन्नोत्सगोनन्तरजपे वि नियुक्ता ऋगियम् “अति 
रक्तमिति कारिकया हीनपदान्यध्याहय व्याख्यायते मया। तथाहि--“ऋतवो वै पितरः? 
इ तिश्रतेः पितणाम्तुरूपत्वभ्तूनाश्च पिदृरूपत्वं “नमो वः पितरो रसायेत्यादियजुमन्त्रसमु- 
दायेनोक्तम् । अतस्तस्पन््वे तद्रसं, तच श्रुत्याभिधीयते ““अभ्रिष्वात्ता ह वै ऋतुमन्तस्तानयि 
घ्वात्ताृतुमतो हवामहे"$इति। अमुमेवाथंसयं मन्त्रो वदति। तथाहि-ऋतुरमतः ऋतवो विन्ते 
येषु ते छतुमन्तस्तान् ऋतुमतः ऋमुयुक्तान् ऋतुरूपान्वा अभ्रिष्वात्तान् अभ्निना सुश्ुखादितान् 
श्रौतस्मात्तीग्निदश्वान् तथाविधानामेव भाद्धाहस्वात् श्राद्धाहौनितियावत् एवम्भूतान् पितुन् 



३८४ मन्ाथेचन्द्रदयः । 

वयं हवामहे आहयामः अस्मिन् श्राद्धे इति रोपः । यद्रा (अस्मिन् पितरयज्ञे इति शेषः | ये 
पितरः नाराशंसे चमसे सोमपीथं सोमपानम् आश्चुः अश्नन्ति स्मेत्यथंः । “अश्च भोजने" 
ततो ट् । “अथ यदि नाराशठ सेषु सन्नः"इ्युपक्रम्य “पितृभ्यो. नाराशटेसेभ्यः स्विति 
जुहयादिःविश्रुत्या नाराश्ंसे चमसे पितृणां मक्षः प्रतिपादितः. अतोऽत्रेवमुच्यते “नारा 
शर्ट॑से सोमपीथं यऽआश्चु"" इति । ते पितरो नोऽस्माकं सुहवां भवन्तु। अस्माभिराहूता 
सन्तोऽस्मिज्छाद्ध लचीघ्रमागच्छन्त्विति भावः । आगतेषु पिचु कि स्यादित्यपेक्षायामुच्यते । 
आगतेषु पिष पितणां प्रसादाद्वयं रयीणां धनानां पतयः स्याम भवेमेप्यथंः ॥ १८॥ 

आच्या जानु दक्षिणतो रिपद्मं यज्ञमभि गरणीत् चिषे | 

मा हि$सिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्रऽयाग--पुरषता करप ॥ १९॥ 
पितृदेवत्या शष्कुदष्टा तिष्टुप् श्राद्धीयजप एव विनियुक्ता ऋगियम् “अतिरिक्तभि*ति 

कारिकया हीनपदान्यध्याह्व्य व्याख्यायते मया । तथादहि-ह पितरः, विर्व सोमवन्तो 
बर्हंपदोऽग्निष्वान्ताइचेति सवे पिठृगणा यूयमिमं यज्ञं, श्रौ तपक्चे इमं पिण्डपित् यज्ञं, स्मात्तपक्षे 
टमं पितृश्राद्धरक्चणं यज्ञम् अभिगृणीत अभिष्टत दक्षिणामन्ध्रकाटकटेहविःश्राद्धोत्कषं 
साध्वयं पिण्डपिव्रयज्ञः साध्वयं पितरश्राद्धरूपो यज्ञ इति स्तुति इुरुतेयथः । कि कृतेत्यपेक्षा 
यामुच्यते । जातु आच्या आच्य वामजातु पातयिव्वेत्यथः । तथा दक्षिणतो निषद्य दक्षिणा 
भिमुखा भूत्वा उपविश्येत्यथः। स हि तेषां स्वभावः। तथा च श्रुति; “अथेनं पितर 
प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपसीदनिः" ति । किच्च हे पितरः, केनचित् केनाप्यपराधेन 
नोऽस्मान् श्राद्धकत्तन् यूयं मा हिंसिष्ट मा विनाशयतेव्यथः । अस्माक हिसां सा छुरतेति 
भावः1 नोऽस्मानित्यत्र मायोपुत्रायपेक्षया बहुवचनम् । “अस्मदोट्रयोश्वे"ति पाणिनिव 
चनाभिप्रायेण वा बहुवचनम् । मा हिंसिष्टेवयत्र हिनस्तेखोडथें लुङ् “छन्दसि दलुङ्ङिट 
इतिपाणिनिवचनात् । माङ्पपदत्वाद्वा दुङ् “माडः खड इति पाणिन्युक्तेः । माङ्युपपदे 
सवरुकारापवाद्कस्वेन टुड्ेव भवतीति पाणिनेः सिद्धान्तः । युयमस्मान्मा रहिसिष्टेति पित्- 
नपरसटृक्तम् । कुत एवमिति चेत्तत्रोच्यते। यत् यस्मात् वयं पुरुषता पुरुषस्य भावः पुरुषता 
तया पुरुषतया ( पुरुषतया इति प्राप्रे “सुपां सुक्” इत्यादिना ठतीयाविभक्तरिह छग 
द्रष्टव्यः ) पुरुषभावेन चर्चित्तत्वेन वः युष्माकम् आगः अपराधं कराम कुस्मः करोतेकंडरथे 
लड “छन्दसि छुडरङलिटिः”इतिपाणिनिवचनात् । तत्र “उ्यलययो बहूरमि"ति पाणिन्यु 
क्तेविंकरणव्यत्ययेन शपि कृते रङ्छकारस्योत्तमपुरुषवहुवचने करामेतिरूपम् । अडभावश्च 
छास्दस्ः “बहुलं छन्दस्यमान्योगेऽपी"टयुक्तेः । हे पितरः, यद्यप्यपराधिनो वयं तथाप्यस्माकं 
हिंसां मा कुरत । प्रत्युत पुत्रपोत्रादिभिधनेश्चास्मान् संयोभ्य सुखं गमयतेत्यारंसावाक्याथः।। १९ 

आसीनासोऽअरुणीनापपस्यं रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्यैय । 
+ व ५ 

पतरेभ्य -- पितरस्तस्य व्वस्वह प्रय॑च्छत् तऽ्होजज दधात ॥ २० ॥ 
^  पितृर््वत्या इ्खदृष्टा जिष्टुप् श्राद्धीयजप एव विनिधुक्ता छगियम् । अस्या ऋचोऽथं 
द्यते मया। तथाहि पितरः; द्युमे हविर्द॑त्तवते मत्यौय मनुष्याय मयं श्राद्धकर्तर इति 



मचार्थचन्द्रोदयः। ३८५ 

रोपः । यूयं रयि धनं धत्त दत्तेत्यथेः । दधातिरिह दानाथेः, “इधान विधारणे पुष्टौ दाने 
चापि निगद्यते ।'” इति कल्पद्रमोक्तेः। यूयं च कीटा इयपेक्षायाुच्यते । अरुणीनामदणव- 
णोनामूणोनाञुपस्थे उपरिभागे आसीनासः आसीना एव आसीनासः ( ““आज्नसेररंगिःत्य- 
सगागमः । ) आसीना उपविष्टा इत्यथः । याभिरूणभिः कुतपाः क्तियन्ते; ता उणो अरुणा 
भवन्ति । इह कुतपशष्देन नेपार्देशोद्धवः कम्बख उच्यते, “छुतपं चासने दयादिः" 
तस्यते: । कतपगप्रियाः पितरो भमवन्तीत्यनुमीयते ¦ एतद्भिप्रायेणेव भनुनाप्युक्तं “न्रीणि 
श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः तपस्िखाः 1” इति । यद्वा अरुणीनामरुणवणौनामादित्यरदमी 
नायुपस्थे उत्स आसीनासः आसीना उपविष्टा श्ादित्यखोकश्था इतियावत्, एवम्भूता ये 
यूयं स्थ ते मह्यं धनं दत्तेति भावः } किच्च हे पितरः, पुत्रेभ्योऽस्मभ्यमितिरोषः । तस्य वस्व 
वसुन" धनस्य प्रयच्छत दत्त । उभयत्र कम्मणि पष्ठी । तत् प्रसिद्ध वसु धनं प्रयच्छत दन्त- 
व्यथं: । यद्वा यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्वादिह तच्छब्दश्रवणायच्छब्दोऽध्याहन्तन्यः । पुत्राणां यद्- 
भिरषितं वसु धनं वत्तेते इति रोषः । तद्वसु धनं प्रयच्छत द्तेदयथः । तथा है पितरः, 
येषां युष्माक वप्त्यथं श्राद्धं छृतं क्रियते वा इतिरेषः। ते यूयमिह “अस्मिन् पिण्डपितरयज्ञे 
अस्मिन् पितृश्राद्ध वा अनेन पिण्डपिव्रयज्ञन अनेन पिवश्वाद्धन वा "सन्तुष्टाः स 
अस्मासु उञ्जं रसं दधात स्थापयतेत्यथः । पुत्रेभ्य इत्यत्र भायापुत्राद्यपेक्चया बहुवचनम् । 
पुत्रायेति चतुर्यकवचनस्थाने पुत्रेभ्य इति चतुर्थीबहुवचनं (युपा सुपो भवन्ती??ति वच- 
नात् । यथेनद्रादी नां देवानां यज्ञकत्तौरो यजमानास्तस्थेव पितृणां पुत्रा एव यजमाना भव 
न्ति । अतो यथा यज्ञे यजमाना देवेभ्यः सकास्ास्खमनोभिरुषितं धनयुत्रादिकं प्राथयन्ते 
तथेव पिण्डपित्रयज्ञे, पिवरश्राद्धे वा श्रादकन्तीरः पुत्रादयोऽपि पिच्रभ्यः सकारात्स्वमनोमि- 
खपितं धनपुत्रादिकं प्राथेयन्ते । अतोऽहमपि स्वमनोभिरूषित धनपुत्रादिकं युष्मत्सकाना्सिं 

याचे इत्यभिप्रायः ॥ २० ॥ 

यमे कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिम् । 

तन्नो गौभि श्रवाय्यं देवच्ा पनया युजम् ॥ २१॥ 

कठयवाहनाभिदेवत्या शङ्कदष्टावुष्टप् श्राद्ीयजप एव विनियुक्ता ऋगियम् “अति. 

सिक्तमिःति कासिकिया हदीनपदान्यध्याहस्य व्याख्यायते मया । तत्र प्रथमतस्तु शब्दसाधनप्रा- 

णाली प्रदश्यते | तथाहि-कवयः क्रान्तदर्शिनः पितरस्तेपामिद् कञ्यं पितृणामन्नमित्यथंः। तत् 

कव्यं वहति पितन्धरति प्रापयतीति कन्यवाहनस्तत्सम्बुद्धो हे कव्यवाहनेति पदं सिध्यति । तत्र 

“कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्" इति च्युटूप्रत्ययो बोध्यः । ' "द् वमनुष्यपुरुष ० इत्यादिना 

सप्रम्य्थे देवराब्दात् त्राप्रत्यये “देवत्रा? इति पदं सिभ्यति । “पनयतिदानकम्मे”ति 

यास्कोक्तेः पनयेत्यस्य देहीव्यर्थो भवति । भोतुं योग्यं श्रवाय्यं “श्रुदक्षिस्प्रहिगहिदयिभ्य 

आय्य: इति श्णोतेराय्यप्रत्यये गुणेऽवादेशे श्रवाय्यमिति पद सिद्धयति । “चि दित्यप्यर्थः' 

इतियास्कोक्तेथिच्छब्दोऽप्यथेकः ॥ततोऽयमथः । हे कन्यवाहनः पितृणांमन्नप्रापछ, दे अग्ने 
यं रयि हविरक्षणं धनं त्वं चित् मन्यसे च्छरष्टतवेन स्वमपि जानासि । गीर्भिः स्ुतिरूपा 

४९ 



३८६ मन्ना्थंचन्द्रयः । 

मिर्वाग्भिः श्रवाय्यं श्रोतं योभ्यं नोऽस्माकं तं रयि हविरक्षणं धनं देवत्रा देवेषु पनय देहि। 
दीष्यन्तीति देवाः युतिस्तुतिक्रीडादियुक्तः पितरस्तान्प्रति प्रापयेत्यभिप्रायः ॥ २१॥ 

योऽअग्नि कव्यवाहनः पितुन्यक्षदता्ष ~ 

प्रद् हव्यानि व्बोचति देषेभ्यथं पित्भ्यऽभा ॥ २२॥ 

कव्यवाहनाभिदेवव्या शङ्कदश्टवुष्टुप् श्राद्धीयजप एव विनियुक्ता छगियम् “अतिरि 
तमिति कारिकिया हीनपदान्यध्याहत्य उ्याख्यायते मया । तत्र यत्तदोनित्यसम्बन्धा्पूवर्े 
यच्छ्दश्रवणादत्तराधं तच्छभ्दोऽध्याहन्तञयः । तथाहि-कवयः ऋन्तदरिनः पितरस्तेषामिदं 
कव्यं, तत्कव्यं वहतीति कव्यवाहनः पितृणामन्नप्रापको योऽञ्निः ऋतावृधः ऋतं सत्यम् अवश्यं 
माविफलोपेतत्वादतं यज्ञं वा वधेयन्तीति ऋतवृध इतिप्राप्रं ऋतशष्दस्य संहितायां दीघ 
ऋताबुधस्तान् तथोक्तान् सत्यवध यितुन् यज्ञवधेयितन्वा पितृन् यक्षत् इष्टवानित्यथः । सोऽ 

भिरिदानीं देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ( आकारः समुच्याथः ) देवेभ्यः पितृभ्यश्चेत्यथः । हव्यानि 

हवींषि प्रयोचति प्र्रवीतु । इमानि हवींपि देवेभ्यः, इमानि च हबीपि पिवृभ्यश्चेति वदति 
यर्थ. । इत् ॐ निपाताविमौ पादपूरणो । व्यत्ययेन वचेः शपि “वच उम्) इति छान्दस 
उभमागमे बोचतीति रोडथं ररि प्रथमपुरुषेकवचने रूपम् ॥ २२॥ 

त्वम॑भ्ऽईडितः कव्यवाहनावाडटव्यानिं सुरभीणि कल्वी | 
परादाः पित्रभ्य ~ स्वधया तेऽअक्षननद्धि त्वं देव पयता हवी ९पि।।२३॥ 

ˆ .कञ्यवाहनाग्निदेवल्या शङ्कष्ट त्रिष्टुप् श्राद्धीयजप एव विनियुक्ता ऋगियम्*अति- 
रिक्तमि"ति कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथाहि-हे कव्यवाहनः हे 
अग्ने, ईडितः देवेः ऋलिग्भिश्च स्तुतस्त्वं हव्यानि हवींषि सुरभीणि सुगन्धीनि कृत्वी क्रत्वा 
अवाट् वहसि स्म । किचन हे कञ्यवाहन, हे अग्ने, त्वं हव्यानि उदा स्वधया (“स्वधाकारं 
पितरः” इतिश्रुतेः स्वधया पितुमन्रेण स्वधाकारेण पितभ्यः प्रादाः हवींषि त्वं दत्तवानसी 
यथः । ते च पितरः अक्ष॒न् तानि हवींषि भक्षितवन्त इत्यथ; । अत एव हे देव, मपि 
प्रयता प्रमतानि हवींषि अद्धि मक्षयेयथः । वहेष्टेडि इडागमाभावे सिचो रोपे अवाडिति 
रूपम् । ̂ स्नाल्यादयदचे"ति कृत्वीति निपातः कृतवेव्य्थे । प्रादा इति ददातेकङिः मध्यमपुर 
कवचने रूपम् । अक्षन्निति “घस्ठं अदने? इत्यस्य लुडि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम् । अन्त 
छाटि मध्यमपुरषेकवचने अद्धि इति रूपम् । प्रयतेति ““शोदछन्दसि बहुरमि"ति शर्छोपे 
रत्ययलक्षणेन नुमि उपधाया दीघं नछोपे च द्ितीयाबहुवचने रूपम् ॥ २३ ॥ 

(6 ये चेह पितरो ०--” ॥ २४ ॥ खछगियं तप्पणसन्नव्याख्याप्रकरणे व्याख्याता, 
तत्रास्या ऋचो व्याख्या द्रष्टठ्या ॥ २४ ॥ 

इदं॑पितभ्यो नमोऽस्त्वय ये पूवासो यऽउपरासऽयुः । 
ये पाधि रज॒स्यात्रिषत्ता ये बां नन& सुजना व्विष्ु ॥ २५॥ 



मन्बाथंचन्द्रोदयः । 2८७ 

पितृदेवत्या द्धटष्टा त्रिष्टुप् श्राद्धौयजप एव विनियुक्त छगियम् “अतिरिक्तमि?ति 
कारिकया हीनपदान्यध्याहत्य व्याख्यायते मया । तथादहि-पूरवे एव पूर्वास: ( “आज्नसेर- 
सगि "व्यस्ुगागमः ।) पूवास्. पूव पूवंकालीना. ये पितरः ईयुः स्वगसिति शेषः । येऽस्मत्पू- 
वंजाः स्वगलोकं जग्मुरित्यथेः । तथा ये च पितरः उपरास: उपरमन्ते विरमन्तीति उपरा, 
उपरा एव उपरासः उपरतव्यापाराः कृतचरत्याः सन्त ईयुः ब्रह्मेति रोप; परं जह्य प्रापुरि 
यथंः। तथा ये च पितरः पाथिवे रजसि प्रथिव्यां भवं पार्थिवं रजः, पार्थिवं ज्योति 
पार्थिवोऽग्तिरिति यावन् , तस्मिन् आनिषत्तः आभिमुख्येन निषण्णाः, अग्नीषोमात्मकला- 
दस्य जगतः पाथिवे यस्मिन् कस्मिन्नपि पद्ाथगे बहौ तेजस्त्वभावेन स्थिताः जाररेऽग्नो प्रा- 
णमावेन स्थिता इति वा । अपिच येवा ( वारब्दः समुच्वयाथं.।) येच पितरः नूनं 
निशितं सुब्रजनासु विषु आनिषन्ता इत्यनुषङ्गः । वरजनमिति बछ्नामस निघण्टौ पृठितं, 
( सुः इत्ययं शोभनाथेः । ) सु अथौत् शोभनं बरं यासां ताः सुवजनास्तासु सुवरजनासु 
धम्मरूपबख्युक्तासु विषु प्रजासु यजमानलक्षणासु आनिषत्ताः आभिमुख्येन निषण्णाः जीव- 
भावेन स्थिता इत्यथेः.। अद्य अस्मिन् पिण्डपितृयज्ञदिने श्राद्धदिने इति वा तेभ्यश्चतुर्विधेभ्य 
स्वग ब्रह्माग्निप्रजासु स्थितेभ्यः पितृभ्यः पितृशचब्दस्यं मृतमात्रपरत्वात् पितुपितामहप्रपिता- 
महेभ्यो मातामहग्रमातामह्रद्धपमातामहेभ्यश्च इदं नमोऽस्तु । “नम इत्यन्ननामे"तिनिषण्डुः, 
इदं नमः इदं मदत्तं श्राद्धीयमन्नं पितभ्योऽस्वित्यथ. । निपूवौत्सदेः क्तप्रत्यये “रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च द्? इति सूत्रेण नवे प्रापे “न सत्तनिपत्ताऽयुत्तप्रतृत्तसृत्तंगृत्तौनि 
च्छन्द ्ती त्यनेन नत्वाभावस्य निपातनादिह निषत्ता इति प्रथमाबहुवचने रूपम् ।। २५॥। 

अधा यथ। नः पितर् पराप्त भरतासोंऽअग्नञछतमांशुपाणाः | 
दाचीदयन्दीपिंतियुक्थकशषास क्षामां भिन्दन्तोऽअरणीरप॑न्न् ।॥ २६ ॥ 

अग्रिदेवत्या शद्भदृष्टा च्िष्टुप् भाद्धीयजप एव विनियुक्ता ऋगियम्“अतिरिक्तमि"ति 
कारिकया हीनपदान्यध्याहृत्य व्याख्यायते मया । तथाहि-हे अग्ने, नोऽस्माकं पितरः अधा 
(अधक्चब्दोऽथक्षब्दार्थे तस्य “निपातस्य चे"ति संहितायां दीषघेः ।) अध अथ देहया्नायैन्तरं 
यथा येन प्रकारेण श्चि इत् ( “सुपां सटगिःति बिभक्तिखोपः । इत् एवाथ । ) चि दीप्ता 
दीधिति निमेडं रविमण्डरमेव अयन् आयन् प्राप्ता इत्यथः! “अय गतौः?इत्यस्माछडिः प्रथम- 

पुरुषवबहूुवचने छान्दस्तत्वादडभावे अयन्? इति रूपम् । कीटदा: पितरः, परासः परा एव 

पयसः ( आज्ञसेरसुभिःत्यप्ठुगागमः ) परा उक्छृष्टा इत्यथः । तथा प्रललासः ( ‹ “प्रमि? ति 

चिरन्तननामस्ु निघण्टौ पठितन्तस्मादयमथः) प्रत्ना एव प्रह्नासः चिरन्तना; पुराणा इत्यथः । 
तथा ऋतं यज्ञं श्राद्धलक्षणमा्चुषाणाः अद्ुवानाः व्याप्ुबन्त इत्यथः । इटृरा पितरो यथा 
देवयानं पन्थानं प्राप्रास्तथा वयमपि अरुणी; अङणवणों दीधितीः सूस्यरदमीन् अपन्रन् 

अपवरणुमः । सूय्येररमीनपुघ्रत्य देवयानमागं प्रप्तुयाम इति वयमाश्ञास्महे इति वाक्यरोषः । 
कीरशा वयम् , उक्थशासः उक्थानि शंसन्ति यज्ञे वदन्तीति उक्था (उ्थपूवोच्छंसते 
किप् संहितायां दीष) तथा क्षामा (“सुपां सुटगि”ति विभक्तिलोपः) श्वम क्ष्मां मूमि 
मिन्दन्तः वेद्याश्चथं विदारयन्तः सर्वोपकरणेयज्ञं कुवेन्त इत्यथः । ईंदरा वयं स्वपूरवपूत्रजा 



३८८ मनच्राथंचन्द्रौद्यः । 

स्वपितर इव यज्ञं कुबाणास्तदीयफटेन देवयांनमागं प्राप्रयाम इत्यारंसावाक्याथः | 
अपव्रन्निति अपपूचोत् “ञ्म् वरणे" इत्यस्माटिडथं छडिः विकरणव्यत्ययेन शपि टपर रूपं 
तत्र अडभावः पुरुषन्यत्ययश्च छान्दसः ।२६।। 

उशन्तस्त्वा, ॥ २७ ॥ 

श्राद्धप्रकरणे व्याख्याता छऋगियं तत्रास्या ऋचो ठयाख्या द्रष्टव्या ॥ २७ | 

सहसस्चीषैत्यादि षोडशचंस्य पुरुषस्तस्य आशुः शिज्चान इत्यादिसप्रदश्चंस्य अप्रति 
रथसंज्ञकस्येन्द्रसुक्तस्य च पाठ" श्राद्धमे भवति । तदेतस्सूक्तद्रयं षडद्ध रातरुद्वियमन्रव्यास्या- 
प्रकरणे प्रागेव व्याख्यातं, तत्रैवास्य सृक्तदयस्य व्याख्या द्रष्टव्या ॥ तथा नमः सम्भवाय चे 
स्यपि मन्रः श्राद्धमात्रे पठ्यते । स च देवपूजनमच्रव्याख्याप्रकरणे व्याख्यातस्तत्रास्य मन्रस्य 
व्याख्या द्रष्टव्या ॥ 

॥ इति श्राद्धीयसक्तमच्नन्यास्या ॥ 

॥ इति श्रीदामोद्रदाम्मङृते मन्नाथचन्द्रोदयनाम्नि वेदमन्तभाष्ये 

सप्रदक्चोऽयं ्राद्धपरिच्छेदः समाप्त. ॥ 



पसच्राथेचन्द्रोदयः । २३८९ 

॥ अथाघ्ठादशपषारच्छेदारम्मः ॥ 
~ £: ---------- 

॥ आश्वमेधिकमन्त्रगताश्छीलार्थपरिहारग्याख्येयम् ॥ 
तत्र मूढमन्रः ञ्ु° य० वे० वा० मार सं २३। १८1 ~ 

ॐ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहां व्यानाय खाद्यं । 
अम्वेऽअग्विकेऽअम्बालिके न मां नयति कथन | 
ससस्त्यश्वक सुभद्रिकां काम्पीटवासिनीम् ॥ १ ॥ 

॥ अजथ मन्च्रव्याख्या ॥ 

नत्वा रामपदं ध्यात्वा ब्रह्म सनातनम् । 

आश्वमेधिकमन्राणां यमथ कृतवानहम् ॥ १ ॥ 
तं दृष्टा सुजनाः सवं आस्तिका नास्तिका अपि । 

पुतरां तोषमेष्यन्ति तस्मात्सोऽपि पदषयेत ॥ २॥ 

तथाहि- येषु केषुचिदारवमेधिकमन्त्ेषु व्रीडान्यञ्जकाररीरतव सम्भाव्य वेदमाष्य 

कारस्याभिप्रायमज्ञाता येः केथिदनमिज्ञेदेदभाष्यकारं महीधरं प्रत्याष्िप्र तन्निराकरणाय. 
मेव मयाऽयमथः प्रदश्यते । तथाहि, यमनियमग्रहणाथंमादावेव दीक्षणीयेष्टि क्रियते । 
ततश्च बराह्यणकल्पसूत्रायनुसारेण दीक्षितस्य यजमानस्य तदीयपलन्याश्च यज्ञेऽधिकारो भवति। 
तत्र तु यजमानस्य तदीयपन्याश्च मांसभक्षणारृतसम्माषणदस्प्राप्तमेधुनधम्मदीनामावश्चैथा 
च्िषेधोऽस्ति कथन्तर्हि मृतारवेन सह यजमानपल्या राजमहिष्याः मैथुनं सम्भाल्येत । 
अश्वस्य प्रदक्षिणा, प्राणसंशोधनं, प्राणदानं चेसयेतत्सवेमश्वाटम्भनोत्तरमेव भवतीति ब्राह्यण- 
कर्पसूत्रादिभिज्ञयते । तत्त मच्रव्याख्यायामपे स्फुटीभविष्यति । तत्र श्रुतिलिङ्ग वाक्यप्रकरण 
स्थानसमाख्यामिमंन्त्राणां कमस विनियोगो भवतीति मीमांसाप्रन्थेपु स्पष्टम् । अतस्तदयसा 
रेणैव महर्षिकात्यायनेनापि कल्पसूत्रे मन्त्राणां विनियोगः प्रदरितः ! तथव ॒वेद्भ।्येष्वपि 
हृद्यते । अतो मयापि तदनुसारेणेव विनियोगप्रदरानपूवेकं मन्त्राथः क्रियते । किन्तु प्रतिम 
चरगतानीराथेपरिहारो युक्तप्रमाणाभ्यां मन्रव्याख्यायां मया प्रदद् यिप्यते । इयानेव विशे 
पू्वाचा्यद्तवेद भाष्यत इति विद्ाङ्वन्तु सजनाः } तद्यथा--^“परिपञज्ये हूत्वा देवेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहेति तिखोऽपराः' ८ का० २।१४९ ) इति । परिपरन्यनामके स्वाहा देवेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहेति दे आहृती हरक प्राणायेप्यादयास्तिख् आहुतीञ्हीतीत्ति सूत्रध्चुः । त्रीणि 
यजूंषि "प्राणाय, अपानाय) व्यानायेति | आभिराहुतिभिररवं प्राणवन्तं करोति तथाच 



३९० मचरार्थंचन्द्रोदयः । 

श्रतिः “प्राणानेवास्िन्नेतदधाति, तथोहास्थेतेन जीवतेव पञनेष्टं भवति" (श्रा ०१३।२।२।२) 
इति । मनच्राथस्तु स्पष्ट एव ॥ 

(“वाचयति पल्लीनेयन्नमस्तेऽम्ब इति” ( का० २०।१५० ) सवाः पल्नीः पञ्चुश्ोधनाय 
पान्नेजनीहस्ताः पादौ निञ्येते क्षाल्यते यामिरद्धिस्ता पान्नेजन्यः पादावनेजनाथी आपः, 
पादभरहणमन्यावयवोपलक्चणं, पान्ेजन्यो मुखाद्यवयवशोधनाथौ आपो हस्ते यासां ताः पान्न 
जनीहस्ताः परन्प्रति नयन् नमस्त आतानेति प्राकृतं मन्त्रमम्ब इत्यारवमेधिकं च वाचय 
तीति सत्रायैः । अथ समन्त्राथेः। अर्बदेवत्यानुष्टुप् । पल्यः परस्परं वदन्ति अम्बा, 

म्विका, अम्बालिकिति नामान्येतानि तत्तत्सम्बुद्धो हे अम्बे, हे अम्बिक, हे अम्बारिके, 
सखि, कश्चन ( चनशब्दोऽ्प्ययें ) कोऽपि नरो मा मां न नयति अश्वं प्रति न प्रापयति । 
अत .एव अश्वकः (“अशू व्याप्तौ? स्वा० उ०) इत्यस्माद्धातोः “अश प्रषीत्यादिना ओणादि 
क्कन्प्रत्ययः ) अनते सवे जगदिव्यदवः सवेव्यापकः परमेश्वर इतियावत् ; “यदिदं किञ्च 
तःसृष्टा तदेवानुप्राविश्चदि”ति श्रुतेः । इस्सितोऽदवोऽदवकः ( इुस्सायां कन् ) अङ्घुल्सितोऽ 
पीष्यंया कुःस्यते, एवम्भूतः परमेरवरः काम्पीरवासिनीं “कम कान्तो? कान्तिरिच्छा काम्यते 
इति कामः ८ अकाररोपभ्छान्दसः ) काम् अथात्कामः ( “पीर प्रतिष्टम्सेः' प्रतिष्टम्भो रोध- 
नम् ) पील्यते प्रतिष्टभ्यते प्रतिरुध्यते यत्र तत्काम्पीटं नगरं मणिद्रीपास्यः स्थानविशेषः) न 
हि तत्र गतानां साधकानां कामः सञ्ञायतेः, इतिभावः । तत्र काम्पीरे काम्पीराख्ये नगरे 
अथौन्मणिद्रीपाख्यस्थानविशेषे वसतीति काम्पीटवासिनी तां तथोक्तं सुभद्रिकां ( सु इति 
शोभनाथः ) सः अथात् शोभनं भद्रं मज्गरं षडिधेरवय्येमित्यथंः । तदस्या अस्तीति 
सुभद्रा कुर्सिता सुभद्रा सुभद्रिका या ईष्यया इतस्ते तां तथोक्तं परां प्रकृति 
मादाय सससि शेते मटिषये निमीटितरोच नोऽस्तीत्यथः । “पसर स्वप्नः यद्यप्यय धातु 
पाणिनीयधातुपाठे कौमुद्यां च अदादौ परितस्तथापि “बहुखमेतन्निद शंनमिः"ति गणसूत्रेण 
दशगणीपाठबाहृल्याभिधानाजहोयादौ बोध्य" । कोऽपि नरो न नयति तहिं कथं गम्यते 
तत्राहू-मदगमनेऽग्चोऽन्यां पयं प्रकृतिमादाय पुनरपि शयिष्यते इति हेतोः सयं मया गम्यते 
न तु मां कशिन्नयतीतिभावः। विषयवासनासक्तादं परमेश्वरं न स्मरामि, अतो मां भक्ति 
हनी ज्ञात्वा ईष्यया कृद्धः सन् ससस्ि मद्विषये निमीलितखोचनो भवतीत्यभिप्रायः । 
अत एवन्“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। आब्रह्मभुवनाछ्कोकात्पुनसावर्सिनो 
ऽञ्ञुन ॥ इदयादिभगवद्राक्ये विश्वासं कत्माऽपवगोथे परमेश्वरं प्रति गच्छामि नतु 
सखान्तराभिप्रायेण । “अथ नवमे मासि सवौद्ध सम्पूणं भवति, पूवंजातीः स्मरतिः कृताकृतं 
च कम्मं स्मरति; शुभाञ्मं च विन्दति, मरतश्चाहं पुनजातो जातश्चाहं पुनग्रेतः । नानायोनि 
सहसखाणि मयोपितानि यानि बे ॥ आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः। 
मातरो विविधा दृष्टाः पितर. सुटदस्तथा ॥ अवाडुखः पील्यमानः शोचामीह् सुदुःखितः । 
भहो दुःखोदघो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्वियाम्।। यन्मया परिजनस्यायें कृतं कम्मं शचुभाष्चभम् । 
एकाकी तेन द्येऽहं गतास्ते फरमोगिनः ॥ यदि योन्याः प्रमुञ्चामि साह्घयं थोगं समभ्यसे । 
अश्युभक्षयकत्तारं म॒क्तिमुक्तिप्रदायिनम्॥ यदि योन्याः प्रमुञ्चामि प्रपद्येऽहं महेदवरम्। अञ्चभ०॥ 
यदि योन्या५^प्रसुञ्चामि प्रपद्येऽहं निरञ्जनम् । घश्चुभ० ॥ सदि योन्याः प्रमुच्चामि ध्याये ब्रह्य 
सनातनम्। जश्ुभ० । यदि योन्याः प्रमुञ्चामि प्रप्ेऽदं सदाशिवम् । घश्ुभ० ।। पुननेबं 



मच्राथेचन्द्रोदयः। ३२१ 

करिष्येऽहं कम्मं यद्ुन्धनं चृणाम् । येनाहमीरशं दुःखं प्राप्रोमीह निरन्तरम् ।॥ गभवाससमं 
दुःखं न मूतं न भविष्यति |” ( अ० वे° ग० ) इत्येवं यन्मया प्रार्थितं तद्िस्मृत्येदानीं 
विषयेष्वनुरक्तार्मि, इति हेतोरकुत्सितोऽपीश्चर ईष्यंया कुत्स्यते । अन्यः कोऽपि तरक्चषमा- 
पनाथं न मां नयति, अतः स्वयं गम्यते, इति राजमदहिषी स्वसखीं प्रति स्वाभिप्रायं वदती 
तिभावः । न च भाम्यसुखेच्छया मेथुनाभिग्रायेण प्राछताश्चं प्रति गम्यते । एतच्च 
वक्षयमाणमन्वन्याख्यायाममरे स्फुटीभविष्यति । अश्वक इत्यत्र अश्वपदेन योगिककल्पनया 
परमेश्वर एवानुसन्धेयो न तु प्रक्रताश्चो घोटकः ! न हि प्राकृताश्वस्य बीयौद्िशण्योसत्ति 
सोमोत्पत्तिश्च सम्भ वितुमहंति। तदभयच्र श्रयामिहितं, यथा--'“अश्वस्य वाऽआरन्धस्य 
रेत उदकरामत्त्सुवणेठं दिरण्यमभवयत्सुवर्णठं दिरण्यं दद्ात्यश्वमेव रेतसा समद्धंयतिः 
( स. त्रा, १३। १। १।३। ) इति । “अयटे सोमो व्रष्णोऽअश्चस्य रेतः? ( श्चु° य बे 
चा०मा० सं० २३।६२।) इति च । सुभद्रिकामित्यत्र सुभद्रायाः षडिपरैश्यंवत्या 
पराप्रकृतेजंगननिम्मणग्रपञ्वहेतुभूतत्वाखुस्सितत्वं तत्रापि काम्पीरवासिनीमितिविरोषणेन 
जगन्निम्मीणे परमेच्छाराछिनी त्वं च ध्वन्यते । महीधरस्याप्ययमेवारायः। स च तत्कृत- 
वेदभाष्ये द्रष्टव्यः। एवं मनच्रस्यास्य भाष्यं यथा मया कतं महीधरेणापि तथेव छतम् ।" 
तर्हि महीधरेण किमपराद्धं येन तस्मिन्वामाचारित्वं बेदभाष्याभिप्रायानभिज्ञेयैः केश्ि- 
दा्चिप्यते। तां नारीमादाय ससस्ति रोते, तत्र हि बिद्ग्धाः सुरूपाः कामिन्यो भवन्ति, 
इति वाक्यट्रयेन यदि अश्छीङत्वं म्वा गह्यते तत्कृतभाष्यमिति चेत्तदपि न युक्तः नारी 
राब्द्स्य प्रकृतिमात्रवाचकस्वास्रकृतेश्च जगचिमणे कारणस्वास्ुभद्िकात्वं, सुभद्िकात्व- 
द्योतनाय विदग्धादिश्ब्दाः प्रयुक्ताः । प्रकृतौ खीत्वार्सवे सामञ्जस्यमेव । तस्मान्महीधर- 

ष्ये नाण्टीङत्रमिति बिदाङ्कवन्तु विद्वांसः । १॥ २२३। १८॥ 

|| मूखमच्रः । २३ । १९ ॥ 

गृणानान्सा गणप॑तिं हवामहे प्रिया्णान्तवा परियपतिर हवामहे निधीनान्लां 
निधिपतिटे' हवामहे व्वसो मम । आहमजानि गभेधमात्वमजासि गभेषम् ॥ २॥ 

अथ व्याख्या । का० अच्छं त्रिकखिः परियन्ति पितवन्मध्ये गणानां प्रियाणां निधीना 
मिति ॥ २९।१५१ ॥ सवौ: पल्य. पान्नेजनीहस्ता एव परो. प्राणश्चोधनास्राक् अगं चिखि 
परियन्ति मध्ये पितृवत् अप्रदक्षिणं परियन्ति त्रिञखिभिमन्त्ेः। वसो ममेति चिष्वनुषङ्कः । 
ततश्चैव प्रथमं गणानामिति चिः प्रदक्षिणं परियन्ति तत्र स्रन्मघेण द्विस्तूष्णीम् , ततः प्रिया- 
णासिव्यप्रदक्षिणं त्रिः! निधीनामिति प्रदक्षिणं त्रिः। एवं नवक्रत्व इति सूच्राथंः । तथा च श्रतिः। 
''णानान्त्वा गणपतिटं हवामह इति पह्यः परियन्त्यपन्हुवतऽरवाऽस्माऽएतदतोऽन्ये वास्मै 
हवतेऽथो धुवतऽएवेनं त्रिः पस्यिन्ति त्रयो वाऽइमे ोका एभिरेवेनं रोकेुंवते न्निः पुन 
परियन्ति षद् सम्पद्यन्ते षड़ाऽऋतवो चछतुभिरेवेनं धुवते । अथवाऽपएतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति 
ये यज्ञे धुवनं तन्वते नवक्कतः फरियन्ति नव वे प्राणाः प्राणानेवात्मन्धत्ते नेम प्राणाऽअ- 
पक्रामन्तीःःति शतपथन्राह्यणे १३।२।८ अणि यजूषि लिङ्खोक्तदेवत्यानि । तत्रेव प्रयोगः । 



३९२ मख्ार्थ॑चन्द्रोदयः । 

ॐ गणानान्वा गणपतिं हृत्रापहे ववसो मम ॥ १॥ 
उॐ प्रियाणान्स्य प्रियपतिठं हवापहे व्वसो मम ॥ २॥ 

ॐ निपीनान्ता निधिपतिठे हवामहे व्यसो मम ॥३॥ 
अथ मन्नाथे' | “असू व्याप्तो” स्वादि ' । ततः *अशभ्रुषिरूटिकणिखटिविशिभ्यः कन्निति 

करप्रययः । अश्चते चराचरं सवं जगदिव्यश्चः सवेव्यापकः परमेश्वर इत्यभिप्रायः । एत 
द्भिप्रायेणेवः पूवौचाय्येवे द भाष्यकारेरपि प्राङृतिकघोटकवोपकहयतुरगादिशब्दाननुक्स्वा 
हे अश्च, इत्येव सग्बुद्धिपद मध्याहत्य मन्त्रो व्याख्यातः । तथेव मयापि “अतिरिक्त पदं 
त्याञ्यं ही नं वाक्ये निवेशयेत् । यद्यत्स्याच्छान्दसं वाक्यं तन्तत्कुय्यात्त॒ रोकिकम् ||इति 

कारिकया हीनपद्ान्यध्याहृस्य व्याख्यायतेऽयं मचः । तथाहि-हे अश्व, सवेव्यापक) पर 
मेश्वर, सवा सां हवामहे आह्यामः 'अस्मिन्नश्चमेधयज्ञे' इतिरोपः । अश्वमेधयज्ञेपदेन इहा- 
श्मेधीयो हयोऽभिप्रेतः । तत्र कारणे कार्योपचारः, यथा सोमयागे ह विद्धानमण्डपे विष्ण 
त्वो पचारः, विष्णुपदेन तच यज्ञ एवोपलक्ष्यते “यज्ञो वै विष्णरि'ति श्रतेः । मण्डप यज्ञ्य 
कारणं यज्ञश्च कायं तत्र यथा यज्ञकारणे हविद्धीनमण्डपे यज्ञरूपकायत्वासोपस्तथाच्ापि 
अस्मिन्नश्चमेधीयाश्वे स्वामाहयामः परमपवित्रेण यज्ञसाघधनभूतेनानेनाश्वेन अश्वमेधयज्ञस्य 
सम्पत्स्यमानत्वादिति भावः, “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” इत्यादिमाध्यन्दिनीयश्रतेः। यज्ञेन 
यज्ञसाधनभूतेन पुरषास्येन पडुना यज्ञं यज्ञपुरुषं सचिदानन्दाख्यं परमेश्वरम् अयजन्त 
पूजितबन्तः देवा" प्रजापतेः प्राणावयवा इति श्रुव्यथो बोध्यः । अथ प्रकृतमनुसरामः 
किम्भूतं स्वां गणानां मध्ये गणपति गणाः कूष्माण्डादयः साध्याश्च गणदेवताः इति वा, 
तसालक्रमियथेः, “नसो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बो नमो नमःइति श्रतेः । विराडपिणं पर- 

मात्मानं पूजनाथमाह याम इतिभावः, प्रदक्षिणायाः पूजाङ्गत्वात् “रिः परियन्तीत्यादिश्रतेश्च। 
तथा हे अश्च; सखा त्वां हवामहे आह्यामः “अस्मिन्नश्चमेधयज्ञे वयं यजमानपन्यः'इति 
रोषः। किम्भूतं त्वां प्रियाणां मध्ये प्रियपत्तिम् प्रियास्तु भक्ता एव मवन्ति, धयो मे भक्त 
स मे प्रियःइति भगवद्ास्यात् , तेषां पाख्कमित्यथंः । स हि स्वभक्तान् पाति । उन्तश्च भग 
वता श्रीछरृष्णचन्द्रेणाजुनं प्रति “अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्युपासते । तेषां नित्या 
भियुक्रारां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।7इति । तथा ह अश्व, सवेव्यापकः परमेन्धर, त्वा सां 
हवामहे आहयामः "वयं यजमान पल्योऽस्मिन्नश्चमेधयज्ञे इतिरोषः । किम्भूतं त्वां निधीनां 
मध्ये निधिपति, निधयो महापद्माद्यः, “महापडश्च पद्मश्च रद्धो मकरकच्छपौ । मुङ्कन्दक 
न्द्नीखाश्च खवेश्च निधयो नव |+ इत्यभिधानकारोक्तेः । जह्यविदयारूपा वा “विद्या ह् वै 
बाह्णमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मी""तिश्रतेः । तसपालकं सुखनिघेः पारकं निधि- 
रूपेण वा पाछकमियथंः । न हि तस्मासरोऽन्यः कश्चिन्निधिः । योऽयं विज्ञानमयः परमात्मा 
यम्मात्परं न हि किंञ्िदसिति स सवेदेव स्वभक्तानक्षति नहि तद्धक्तस्य विनाश इति भावः| 
न्त्व भगवता श्रीकरष्णचन्द्रण ""कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयतीः"ति। न हि तद्धि. 
न्नोऽन्यनिधिभ्महापद्यादिर्नितेरं सुखयति । अत उक्तं श्रत्या “मा गृधः कस्य स्विद्धनमि"ति। 
“वस निवःसै" इयस्मात् “शख्ृसिदिज्प्यसिवसिहनिह्िदिवन्धिमनिभ्यश्चेभति ओौणादिक 
रप्रस्थयः । वसन्ति सवेभूतान्यस्मिन्निति बसुचौघुदेवाख्यः परमेदवरस्तत्सम्बुद्धौ हे वसोः 
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सवेजगनिवास, वाञदेवाख्य, परमेरवर, त्वं मम ८ ससेत्यत्र वचनव्यत्ययः । ) अस्माकं 
यजमानपललीनां पतिभूया इति शोषः । पातीति पतिः रक्षको भवेत्यमिप्रायः। 

आहमजानीति “श्रक्षाङितेषु महिष्यस्वयुपसंबिश्चत्याहमजानी'ति ( का० २०।१५२। ) 
्रक्षाछितेषु सोधितेषु पशुनां प्राणेषु पल्लीभिरध्वयुंणा यजमानेन च प्राणञ्चोधने छते सति 
महिषी अद्वस्पीपे शेते, इति सूत्राथः। अथाययूर्वोक्तपरकारेण षिराङ्पिणं परमेदवरमस्मिन् 
पराकरतेऽश्वे आवाह्य "श्रकृतिवद्िकरतिः कनत्तव्येःति नियमादग्नीषोमीयपञ्चुसंस्कारवदिहापि 
अर्वस्य शुयजुमाध्यन्दिनश्ाखीयषण्ठाध्यायस्थाभ्यां “वाचन्ते शुन्धामि, मर्गत्तऽप्याय- 
तामिः.ति कण्डिकाभ्यां पशोः ्राणश्चोधनं तथा “छन्दः प्राणः-० "इत्यादिमन्त्रैः प्राणदानञ् 
विधाय तत्रोपविदय प्राकृतादवश्रीरे अद्वं सवेव्यापकं वासुदेवं मनसादुसन्धाय ततस्त- 
व्समीपे राज्ञ" पदट्रमहिपी रेते! शयनश्चात्र विषयतो मनो निवरत्यथं चश्षुरन्मीखनं यथा 
कश्चित्पूजावसरे चश्चद्वयम्ुन्मीस्य परमेदवरं ध्यायति तद्रदिहापि वचष्षुरुन्मीरखनेन चित्तेका- 
भ्यं विधाय तद्वसर एव वक्ष्यमाणलक्षणं स्वभ्रयोजनं ततः प्राथयति । प्रसिद्धस्वापस्य तदानीं 
तत्र सम्भवानहंखादिति भावः । अथ मन्राथेः । “श्रजा वे पशवो गभः" इतिश्रतेरिह मन्बरग- 
तगभराव्द्. प्रजापञ्युवाचकः गर्मोपपदादधातेः “अआतोऽतुपसगें कःइति कप्रयये अनुबन्ध.“ 

खोपे “आतो रोप इटि चे"त्याकाररोपे छदन्तत्वासप्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयैकवचने विभ. 
स्िक्छाय्य कृते गभंधसिति पदं सिध्यति । “रेतः युक्ेऽथ तेजसी'तिकोसादौ दशनादिहं 
पूवोचाय्यच्तवेद् भाष्यपद्कस्थरेतरशब्दस्तेजो वाचक्श्च । अतः श्रव्याभिहितम् ("आहमजानि 
गभेधमात्वमजासि गभंधमिति प्रजा वें पशवो गमं. प्रजामेव पशूनात्मन्धत्ते ( रा० ब्रा 
१३।२।८।५) ) इति । ततोऽयमर्थः । हे अर्व; सवेव्यापक, परमेरर, गभेधं गमं दधातीति 
गमध प्रजापञ्ुधारक ध्रजापञ्चुपोपकच्च *'डघाञ् विधारणे पुष्टो दाने चापि निगद्यते"? 
इति कल्पद्रमोक्तेः प्रजापञ्चुप्रदमपि रेतस््वदीयन्तेजः अहम् आ अजानि आक्रष्य मनसा 
आमाव्य प्रक्षिपामि स्वरासरे इति रेषः। अत्र आद्यंसायां छोट् । तथा त्वसपि गभधं प्रजा- 
पद्युधारकं प्रजापद्युपोषकं च प्रजापञयुभ्रदमपि स्वीयं तेज आ अजासि आक्रृष्य मनसा अज 
प्रक्षिपेस्यथः । मयीति रोपः । “अज गतिक्ेपणयोरिःत्यस्मादारं सायां छोडथे टेट् ; ““छीड्थं 
ठेडि”ति पाणिन्युक्तेः । “ठेटोऽडाटौइत्याडागमे अजतेरंण्मध्यमयपुरुषेकवचने अजासीपि 
रूपम् । तत्र आ ( आङः ) इत्युपसर्ग व्यवहितेनापि क्रियापदेन सह सम्बध्यते धछन्दुसि 

परेऽपि, व्यवहिताश्चे"तिपाणिनिवचनात्। प्रजाः पञ्चवश्च ब्रह्मणस्तेजोञ्चरूपा एव “पादोऽस्य 
व्विरवा भूतानि त्रिपादस्याख्तन्दिवी"तिश्रुतेः, "'तत्छष्रा तदेवानुप्राविश्यदि''तिश्रुत्यन्तराच, 
^“मरमेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः"इति भगवद्वाक्याच । राज्ञा सह रस्या अधंशरी 
रत्वाद्राजमद्िषी तदथं प्रजापड्यधारकं प्रजापञ्ुपोषकं च प्रजापडुप्रदमपि ब्राह्यं तेजो याचते । 
न हि ग्राह्यं तेजो विना सम्राट् सवेथा जगद्रक्षणसमथः स्यादिति मावः । प्रजापारनमेव 
तस्य सहत्छृव्यमिरिस्प्रतिसम्मतम् । तद्कत्तश्च मनुना “श्षत्रियस्य परो ध्मः प्रजानामेव पा- 
रुनभिः?ति । एवं सत्येव “राज्ञोऽश्वमेधेऽधिकारः पुत्रकामस्य सवंकामस्य वे"ति कालायन 
श्रौतसूत्रमपि सङद्धच्छते। न ह्यदवश्ब्देन इह प्राकरतोऽश्वोऽसिप्रं् इति तु पूवमन्त्रन्याख्यायां 
सविशेपमुक्तं मया; तत्तु तत्रैव द्रव्यम् । इह ठ विस्तरभिया पुनर्नोच्यते, ल््भोक्तत्वात् । 
अर्वरब्देन वि शड्दे्ी सचिदानन्दाख्यः परमेरवरोऽभिधीयतेः इति तु उपनिषत्सु सुप्र 

“49 
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सिद्धं, तथा च बृहदारण्यकोपनिषदि “ऊषा वाऽअदवस्य मेध्यस्य रिरः सूय्येशचष्ठवातः प्राणो 
मुखमग्निः सेन्वत्सरऽअआत्मेःति । 

गणानान्खेति व्रििम्मन्त्रेखिखिः प्रदक्षिणायाः श्रुद्युक्तामिप्रायो वण्यते मया । तथाहि- 
सर्वः पलन्योऽरबस्य नवच्रत्वः प्रादक्षिण्येन स्वस्वश्चरीरस्य नवच्दिद्राण्यपिधाय विषयवा- 
सनातः सखस्वप्राणान्परिहत्य धम्मोतुकरखनियसतः कामक्रोधादराहित्येन यमनियमवत्यो 
भूत्वा नव प्राणान् स्वस्वश्चरीरस्थप्राणायतनेषु स्थापयन्तीयाशयः । तदुक्तञच श्रुत्या “नवकरख 
परियन्ति नच वें प्राणाः प्राणानेवास्मन्धत्ते 1; इति । "धन्त इत्यत्र प्रथमपुरुपबहुवचनस्थाने 
प्रथमपुर्षेकवचनं बोध्यं, “तिङां तिडः”इतिवचनात् । मनुनाप्युक्तं द्वितीयाध्याये यथा 
“वेद्ास्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्" 
इति । ततः प्रदक्षिणानन्तर परो: प्राणसं शोधने प्राणद्ाने च सति राजमहिषी प्राकृताइवस- 
मीपे उपविदय भृतस्यादरवस्य नवप्रादक्िण्येन पूवंमावाहितमश्वें सवेव्यापकं परमेरवरं मनसा 
आमान्य रोते विषयतो मनोनिवृत्त्यथं स्वचक्षुद्रंयमुन्मीख्यति । तदानी चष्चुद्यसुन्मील्य 
स्वासिप्रेताथं ततः प्रथयतीति मन्त्रसमु दायस्य तात्पस्यांथ. । अत आदावेव दीक्षणीयेष्ट 

“ क्रियते, तच्र द्वि यमनियमग्रहणं यथावद्विहितम् । 

नद्यदीक्षितस्य श्रौतकम्मंसु प्रवेशः । उक्तश्च “श्रौती स्मा त्तीतान्रिकी च दीक्षा हि त्रिविधा 
मता । श्रौते श्रौदी समाख्याता स्मात्तं स्मात्ती तथा पुनः । तान्त्रिकी तु तथा द्येषा येषां न 
्रतिगोचरा 11» इति । अत एव्र शिवेनोक्तम्-“"अद्ीक्षितस्य वामोरु इत सवेमनथकमिःति। 
“ल्लीरा्रा्॒पनीतानां त्रयी न श्र तिगोचरे”ति वचनायदयपि सिया. शरव्यां दीक्षायां नाधि 
कारः किन्तु ““मेखल्या यजमानं दीक्षयति योक्त्रेण पल्लीमि"ति “पल्याऽऽञ्यमवेक्ष्यते 
यन्मानो वेदं बध्वातीःति दशनात् “नास्ति ख्ीणां प्रथग्यज्ञो न तरतं नाप्युपोपणम् । पति 
यश्रषते येन तेन स्वग महीयते इति मनूक्तश्च पर्या सह॒ खखिया अप्यधिकार, । अत 
कात्यायनेनाप्युक्तं “खीचाविशेषादि”ति। “'पद्युर्नो यज्ञसंयोगे इत्यन्यत्रापि टश्यते 
श्रूयते चः अतः खया अपि श्रव्यं दौक्षायामधिकार इति सिद्धान्तः । एवं दीक्षणीयेष्छ्या 
दीक्षिताया यमनियमवत्या राजमहिष्या मृतारवेन सह भाष्याभिप्रायानभिज्ञेयः केथिदपि 
गराम्यधम्मः सम्भावित इति तु सहदाश्चयं प्रागवभ्रथान्मांसमेभुनाद्तमाषणादीनान्निषेधात् । 
ये,.कदभाष्यकारस्याभिप्रायं न विदन्ति तेपां कामाद्यासत्तचेतसां मितान्तःकरणत्वाद्युदि 
एवसेव शाख्चविरुद्धं खोकविरद्धं च वाग्नारं परिस्फुरति । मच्रस्य भाष्यस्य बाऽऽदरायम- 
बुध्वा ये केचन वेद॒ भाष्यकारं वा बथा निन्दन्ति तेपां वेदे स्वतो नाधिकारः वेदसु 
परोक्षवाद् › देवानां परोक्षप्रियत्वात्तत्र हि येऽनधिकारिणस्ते परोक्षवादं दृष्ट्रा तदभिप्रायम 
बुध्वा पञ्ुवद्धाम्यन्ति । एवच्र कस्मिधिदं से परोक्षुबादसत्वेन अविदिताथतत्वानासश्ीखाथ- 
प्रतीत्या कम्मकाङेऽपि कामादिभ्ाम्यवासनायाः स्फुरणत्वान्न वेदोक्तफएरराभः किन्तु दुरि 
हेतुः प्रयवाय एव भवतीत्यथेः । अत उक्तं मनुना “बेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि 
च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित् ॥' इति । अतोऽधिकारिपरीक्षाथं 
परोक्ष॒वादत्वेन बहिर ् छीराथंप्रतीत्या रहसि गूढाथंतया च कचित्कथिदं शः प्रतिमासते किन्तु 
मनने सब्रिन्नश्छीङाथे. प्रतिभाति । एतदमिभ्रायेणेव पुराणे तन््रे च क्वचिदंरोऽश्छीराथंगूढा- 
थोभयत्वेन निक्षिप्त. कश्चिसस्तोभ. । यथा श्रीमद्धागवते रासपच्नाध्यायीरूपः । एवं तन्त्र 
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वपिः यथा इुराणवे “ऋतुमत्या भगं परयन्नयुतं प्रजपेन्नरः । अनघ्यंकविता तस्य गद्यपद्यमयी 
भवेत् 11” इति । एवं स्वणि वेदपुराणतन्त्रशचाख्लाणि स्वगोपवगेसाधककम्मप्रतिपाद्कानि 
सन्ति तत्र सवन्रेवं वरीवत्ति; तच्च तत्तत्समाखोचनावसरे स्पष्टीभविष्यति इह तु विस्तरभिया 
न प्रददयते । स्वगीपवगों चन॒ परः पुरुषाथंः । तत्साधनं च वेदपुराणतन्त्रान्यतरत एव 
भवितुमह ति । तथाचोक्तं पुरुपाथंसाधको वेद् उत्युपक्रम्य “अ्भिहीत्रं जुहुयासस्वगंकामः । 
उयो तिष्टोमेन यजेत स्वगंकामः । राजा वै राजसूयेनेष्रा मवति सम्राङ्ाजेयेन । तरति सवरं 
पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽदवमेधेन यजते 1“ इति । निष्कामस्वेन यज्ञकरणं सवषां यज्ञा- 
नामात्मज्ञानप्रापिरेव फं ततो ज्ञानान्मुक्ति. । उक्तं “छुञ्वेन्रेवेह कम्माणि जिजी विषेच्छतठे 
समा. । एवं त्यि नान्यथेतोऽस्ति न कम्म छिप्यते नरे !> इति । एवं पुराणस्यापि स्वगीपव- 
गदत्वं श्रयते } यथाहि सनकादीनां वाक्यं ^श्रीमद्धागवतेनैव अुक्तिम॒कती करे स्थिते।ः इति । 

एवं तन्त्रस्यापि स्वगोपवगदस्व श्रूयते । यथाहि तारारहस्ये “छभते कवितां विद्यां सवेशा- 
लाथेवि्धवेत् । छक्ष्मीमनशराम्प्राप्य भुक्ता भोगान्यथेप्सितम्।) कीत्ति कान्ति च नैरुञ्यम्प्रा- 
प्यान्ते मोक्षमाप्नुयात् ।: इति । भैरवीतन्त्रे च बहुतर फरमनुक्रम्य “अन्ते च छुभते देव्या 
गणत्वं दुहधेमं नरः। चन्द्रसूख्यसमो भूत्वा वसेककल्पायुतं दिवि 11” इति । छोकेऽपि दृर्यते । ̂ 
यथाहि ''जगन्नाथमुखं दृषा पुनजन्म न विद्यते इयायाघ्रवास्यप्रमाणास्परमपातकिनां, 
चाण्डारदीनामपि भगवदशेनेन मुक्तिफलं समं प्रतिभाति । किन्तु तत्रापि मानसिकव्रत्तिप- 
रीक्षाथं कामसाखोक्तमाम्यमोगासनचििष्टानि शिखामयस्लीपुङपचिच्राणि मन्दिसेपरि 
सन्ति तदरनेन येषां मनसि वेक्रत्यं न जायते तेपामेव मुक्ति. येपां तु हृदि वेक्त्यं जायते 
तेषा तु नैव सक्तिः कितु विशिष्टतरपापसेव भवति; इति सकर्जनानुभवसिद्धिरेव, 
(“अस्यत्र सच्ितं पापं तीथक्षेतरे विनदयति । तीथक्षत्रे छतं पापं वजङेपत्वमेष्यतीः युक्तैः । 
धीरत्वं काछिदासेनाप्युक्तं “विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा” 
इति । एवं मृतश्धसमीपेऽपि शायनक्रिया अचृषटफरेच्छया न तु प्राम्यधम्मंच्छया तत्र शयनं, 
तथा च पुरा खदु मलुष्याणां जितेन्द्रियव्वादरवमेधप्रचार आसीत् । कटौ तु तादा मन 
स्विनाममावादेवारवमेधो न भवति। कलियुगस्यादावेव जनमेजयस्यारवमेधे मयुष्याणा मूल 
तेन्द्रियत्वाद्विष्नः समजनीतिश्रूयते । अतस्तदृध्वं यज्ञस्यास्य निषेधो जात इति हेतो 
करावरवमेघो न क्रियते । अत उन्त्व “अश्वाढम्भं गवाङम्भं संन्यासं पल्वैतकष् । 
देवराच्च सुतोसत्तिः कडौ पच्च विवजंयेत् ।।” इतिं } महीधरस्याप्ययमेवाश्चयः । स च तत्छ्- 
तवेदभाष्ये द्रष्टव्यः | २३।१९॥ [२] ॥ 

मूरुमब्रः ञ्चु य वे, । २२।२०॥ 

ता उभौ च॒तुर--पदः सुस्पसारयाव स्वर्गे छोके प्रोणेवाथां 
हषा व्वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ ३॥ 

अथ व्याख्या । ता उभाविति पूवेमन्त्ररेषः। सगुणपुरुषाकारदश्चायां सवेव्यापकस्य 
परमेश्वरस्य छतं सत्यं च पदद्वयं१ प्रकृतिपुरुषौ वा पदद्रयमित्युपनिषत्ु प्रसिद्ध॑^राजशक्तिः 
प्रजाशक्तिष्येति महिष्याः पदद्वयं, यथा न छतसव्याभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्यां वा विना भ्रपश्चवि- 
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स्तारस्तथेव राजसक्त्परिजारक्तिभ्यां विनापि. न जगद्विस्तारः । यथा जडचेतन्याभ्यां 
जगदोतप्रोतं तथेव राजशक्तिश्रजाशक्तिभ्यामपि । अतस्तदुभयसम्पादनाथं परमेरबर 
पराथेयते ता उभो चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति । ह अश्च, सवेव्यापकः परतेदवर, ता उभौ 
आवाम् अर्वमहिप्यौ पूर्वोक्तान् ऋतसत्यादिरूपान् चतुर" पदः पादान् सस्प्रसारयाव एवं 
संवेशानप्रकारः पटतन्तुवससुत्रे मणिवद्रा जगदोतग्रोतरकार इति भाव" । एतदभिप्रायेणैव 
भगवताप्यक्त, यथः हि “एतद्योनीनि भूतनि सवोणीव्युपधारय । अहं द्ररखस्य जगतः प्रभव 
पर्यस्तं [] मत्तः परतरं नान्यक्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । मयि सवंमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 
इव 1)” इति ! तथा च श्रतिः “ता उभौ. तुरः पद्: सम्प्रसारयावेति मिथ्युनस्यावरुष्येःः इति 
र० ब्रा १३।२।८।५। एवं निदु ष्ाथेत्वेऽपि अविदिताथेतच्वैरिह सृताश्ेन सह 
महिष्या व्राम्यधम्मेः कथं सम्भावितः । अहो दास्भिकानामल्पयियां कथं बुद्धिविपययः) 
्राकरताश्चस्य तु चत्वारः पादा भवन्ति अत एव पश्ुश्चतुष्पाद् कथ्यते, इत्यागोपालाङ्गनादि 
प्रसिद्धिः । प्रथमतस्तु चतुष्पदद्िपदयोभाम्यघस्मे एव रिष्टाचारविरुद्धस्तत्नापि भतजीवि 
तयोरिति तु महानसम्भवः। बेदस्याभिग्रेतरचेदेवं तहिं ता उम षट् पदः स्म्प्रसारयवेत्येवं 
मनच्रो विवक्षितः स्यान्न च तथा दरयते, अतः पूर्वक्ताभिप्रायेणेव ता उभो चतुरः पदः सम्प्र 
सारयावेव्येवमेव मन्न: । का० “अधीवासेन प्रच्छादयति स्वगं छोकेः । २० । १५३ इति ॥ 
अध उपरिष्टाचाच्छादनक्षमं वासोऽधीवासस्तेनाश्रमहिष्यो स्वगे रोके प्रोणुवाथामिति 
मन्त्रेणाध्वयुः प्रच्छादयतीति सूत्राथ; । अदयदेवत्यम् । “एप ये स्वर्गो रोको यत्र पड सजृज्ञ 
पयन्ती? तिश्ुतेरियं यज्ञभूमिः स्वर्गो छोकस्तत्र वास अगच्छादनाथ' प्रयुक्तोऽयं मन्त्र | 
अध्वयुंवेदति दे अश्महिष्यो युवां स्वगं लोकेऽस्यां यज्ञभूमो प्रोणुवाथां वासः आच्छाद 
यम्  उणुञ् आच्छादने । कम्मविस्ताररूपं वासो महिषी प्रच्छादयतु तत्पफटविस्तारशूपं 
वासोऽन्ः परमेरवरोऽपि स्वगे लोगे दइलखोके, प्रच्छादयस्वितिभावः। एतद्भिप्रायेणेवाधी 
वासेन यज्ञमूमो प्रच्छादनं, न चाभिप्रायान्तरेण! तथा च श्रुहिः-““स्वगें छोके प्रोणुवाथामि 
त्येष वें स्वर्गो छोको यत्र पञ्ुढं संज्ञपयन्तीति तस्मादेवमाह" ( रा^व्रा° १३।२।८।५ ) इति 
का “अदरवरिष्मुपस्थे द्रुते वरषा व्वाजी"ति २०।६५४]] अश्यते सव जगदिप्यद्वः सवं 
व्यापकः परमेरवरः “योऽसावादित्ये पुरुपः सोऽसावहमिःतिश्रतिग्रतिपाद्यस्तस्य अदवस्य 
रिष 'श्षिपः हिसाथाों घातुस्तत ओणादिको नक्प्रययः। धातो. पश्य रकायादेश्चरछान्दस 
रोषति तमोऽपहन्तीति शिभः प्रकाशः गायत्रीमन्त्रप्रतिपाद्यं वरेण्यं भर्गः सवेप्राथनीयं सवं 
पापानां मजेनसमथं तेज इत्यथः । तं शिनं सर्वैः प्राथेनीयं ब्राह्यं तेजो राजमहिषी स्वय 
मेव उपस्थे स्वयोनौ स्वरूपे स्थापयतीति सूत्राथेः । योनिशब्दोऽन्यत्रापि स्वरूपवाचकस्तथा 
च श्रुतिः “तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्द तस्थुभंवनानि च्विवे"ति, अदवदेव- 
स्यम् । अथ मन्त्राथः । वाज इति वेगनाम सोऽस्यास्तीति वाजी वेगवान् “अनेजदेकं मनस 
जवीयो नैनदेवाऽआप्सुबन्पूवेमरोदि"त्यादिश्रतिप्रसिद्धोऽख्वः सवेन्यापकः परमेरवरः रेतो 
दधातु! “रेतः शुक्रेऽथ तेजसी?ति कोषादौ द्येनाद्रतस्तेजस्तच्चेह ब्राह्यं वरेण्यं श्रतिस्मृति 
प्रतिपादं “यदादित्यगतं तेजो जगद्धासतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्ाभरौ तत्तेजो विद्धि माम 
कमि'तिश्च्ववद्वाक्यीचच । तत् रेतः ब्राह्यं तेजः दधातु स्शपयतु भयीतिशेषः । कीदशोऽश्च 
वृषा सेक्ता कामाभिवषुक इत्यथः । तथा रेतोधाः रेतो दधातीति रेतोधाः, रेतसः पूर्वो 
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तस्य तेजस, वी्येस्य; पराक्रमस्य वा धारयितेत्यथंः । एवं निदुष्टाथस्वेऽपि अविदिताथ- 
तच्छज्ञेखतारवेन सह राज मदिष्या म्ाम्यघम्मेः ( मश्युनघम्मः) कथं सम्भावितः । यस्मिन्नरव 
मेघे राज्ञो धभ्मोतमस्बध्रतिपादनमेव प्रयोजनं तत्र कामित्वमूखमर्वेन सहं राया सथुनक- 

ल्पनन्तु धम्मेविरोधिनामेव कृत्यं सम्भवितुमहति, किमधिकं च वक्तव्यम् , अवशिष्टन्तु 
वक्ष्यमाणमन्त्रव्याख्यायामग्े स्फुटीभविष्यति । महीधरस्याप्ययमेवाशयः । स च तत्कृतवेद 
भाष्ये द्रष्टव्यः \।२३।२०। [ ३ |॥ 

॥ मूखमसत्रः । छ. य वचा. मा. सं. २३।२१॥ 

उत्सक्थ्याऽअवं गुदन्धेहि समृद्जिश्वांरया च्छषन् । 

यच्ीणाज्ञीवभोजनः ॥ ४ ॥ 

अथ व्याख्या | ““उत्सक्थ्या इत्यदवं यजमानोऽमिमन्त्रयते”(का०२०। १५५ ||) इति । 
अध्वयुंमीभूदिति हेतोयजमानग्रहणमन्यत्त् स्पष्टाथम् । अइवदेवत्या गायत्री १ यतो महिष्यां 
म्रतार्वेन सह मराम्यधर्म्मो (मेथुनधरम्मो) विरुध्यते, अतोऽत्र इत्थं बोध्यं 'शगुद् क्रीडायामिति 
धातोघेलथं कप्रत्ययः । गदशब्दस्य पायौ रूटित्वेनापि उत्सक्थ्या अवगुढन्वेहीत्यत्र योगि- 
ककल्पनया गुदकब्दः क्रीडावाचकः । एवं वेदे' भरि्नो योगिका एव शब्दा दरीदृश्यन्ते । ते 
च इह विस्तरभिया न प्रददयन्ते । मन्त्रनराद्यणेषु वहे वन्तेन्ते, ते च तत्र द्रष्टव्याः । योगि 
कशब्दनिव चनाथेमेव निरक्तशा्ं प्रवृत्तम्। अत उक्तं माष्यकारेण "उह: खदु कतेव्यः'इति। 
ततोऽयमथेः । त 

हे वपन्; सेक्तः, कासाभिवषुक, अश्व, सवेव्यापक, परमेद्वर, उत्सक्थाः उत् उध्वं 
सक्थिनी यस्याः सा उत्सक्थी तस्याः उस्छक्थ्याः उत्छृष्रजद्गायाः महिष्याः गुदम् अव गुदो 

१ वैदे यौगिकरब्दा यथा ° य० वे° अ० १क० 9 वायव स्थ देवोव इत्यत्र वा गतिगन्धनयो.” 
वान्ति गच्छन्तीति वायव इति व्युत्पत्या वाु्ब्देन मातरभ्य- सकाशादन्यत्र गन्तारो वत्सा उच्यन्ते । * पुन 
श य° वे° १अ० २ कण वसो पवित्रमित्यत्र वस निवासे वासयति दर्यादिद्रारा स्थापयद्वि दिमित 
वघर्यज्ञ । अत्रापि यौगिककल्पनया वसुदब्दो य्॒घवाचक । पुन श्च ° य° वे० अ० ३ क° ६ आयङ्गौरित्यत्र 
गम्ल गतौ" गच्छतीति गोरिति व्युत्पत्या यज्ञनिष्पत्तये तत्त्यजमानगरेषु गन्ताऽधिरुच्यते नतु गोपञ्यु । पुन- 

स्तत्रैव, क° महिषो दिवमित्य्र षणु दाने महि माहात्म्यं यागकतृंस्वरूपं सनोति ददातीति महिष इति व्युत्- 
त्या मदिषशब्देन वहिरभिधीयते न च यमवाहनं महिषपञ्चु । पुगस्त्ैव ८ क० पतङ्गाय धीयते इलयत्र पतन् 
गच्छतीति पतङ्ग. अग्नि । अच्रापि यौगिककत्पनयेव पतङ्गशब्दोऽग्निवाचको न तु पतङ्ग. पक्षिसू््ययोरिति 
कोषादि्रमाणतः सूर्य्यः पक्षी वा । एुनस्तनेव १३ क० उभावामिद्रार्नी इद दि परमेश्व" इन्दतीति इन्द्र 

इति व्युलच्या इन्दरशब्देन यज्ञ साथकतवूपैर््ययुत आहवनीयोऽभिरमिधीयते न॒ च देवराडिन्द्र । तथा 
तस्मिनेवाध्याये १६ क° सदृश्साणषिमित्यत्र ऋष गतौ" अषंति दोहनस्थानं गच्छतीति ऋषिगौरिति व्युखच्या 

कऋषिशब्देन गोरभिधीयते न च मन्तद्वा वसिष्ठादि । इत्थं दिच्यात्रमिह प्रदतं विरोषतस्ु मन्त्रनाह्यणेषु 
स्पष्टमित्यलम् ॥ #%॥ 
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परि क्रीडायामित्यथः । रेतो धेहि वीर्यं धारय “वीय्यं बले प्रभावे चे'ति कोषादौ दशनात् 
कीडायां बट स्थापयति भावाथः । नहि बरं विना कडा सम्भाव्यते, अतः परमेरवराष्रं 
प्राथयतः इति फलिताथंः । “वीय्यं तेजः प्रमावयो „ शक्र शक्तौ चेति हैमः" इत्यमरटीकादौ 
स्प्टदशनाद्रीय्यंशब्दः शक्तिवाचकोऽपि, नहि शक्ति विना यागादि किमपि कम्मं कतु राक्यते 
अतः शक्ति याचते निविध्नपूवंकयागपरिसमाप्त्यनन्तरानन्द् क्रीडायां रेतः वय्यं शक्ति घेहि 
इति वा वक्तुं शक्यते । रेतो वीय्यं बरं शक्ति वा कथं दधामीत्यपेश्चायामुच्यते । अजि छिङ्ग 
सश्चारयं च्वनक्ति व्यनक्ति पुंस्वम् अथोत्पुरुषाथबोधक स्वगोपवगदं घम्मेमित्यञ्चििङ्ग 
धम्मप्रवत्तकचिहं प्रकाशास्यमिखयथंः | पु" स्वगोपवगों प्रः पुरपाथं इत्यन्यत्नरापि स्पष्ट, 
“धम्मध्वजी लिङ्वृत्तिरित्यादो खिद्खशब्दस्य धम्मं चिह्वाचकल्वादिहापि सिङ्कराब्दो धम्म. 
चिह्वाचकः स चेह सूय्यप्रकांशच एव गृह्यते अथसाहचयात् । ““यदेतन्मण्डङन्तपतीःः 
रतेः । “यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिरमिः ति स्मरतेश्च । अर्तुते सवं जगदिव 
परमेरवरस्तस्य श्रतिस््रतिप्रतिपायं सकरलोकम्रसिद्धं सूय्यगतं प्रकाराख्यं यत्तेजस्त दिह 
प्रथयते । तयथा-हे अरव, सवंव्यापक, परमेदवरः अञ्जि लिङ्गं धम्मप्रवत्तंकं चिह् 
अथौत् सुय्येगवं स्वीयं तेजः प्रकाराख्यं सञ्चारय योन प्रवेराय शोके प्रवत्तेयेति भावः । सुय्यं 
प्रकाञ्चासायेण धम्मे; प्रभवति सय्यप्रकाशाभावे च रजन्यां स्तेयं उ्यभिचारादिकं च 
वेध॑ते । अतोऽन्यत्राप्युक्तम्-““आष्रष्णेन रजसा उबत्तंमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं । हिर- 
येन सपिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् 11 इति । अद्जिरित्यत्र व्यत्तयथादञ- 
घातोरोणादिक इप्रत्ययो बोध्यः । योऽञ्चिः सूय्यप्रकाञ्चः ख्ीणां जीवभोजनः ““कामश्चाष्टगुण 
समृत."इत्यादिवचनेन पुरुषापेक्षया सीणां कामाधिक्यादिह् सख्ीणाभि्युक्तं, किन्तु स्ीणामिति 
पुसप्राणामप्युपरक्षकं खीणां पुरुषाणां च योऽञ्जिः जीवमोजनः जीवयतीति जीवः भोजय 
तीति भोजनः जीवश्चासो भोजनश्वेति जीवभोजनः यस्मिन् अञ्जो छिङ्कं धम्मेप्रवत्तकचिहं 
सय्यप्रकासे योनौ प्रकृतौ प्रकयास्मिकायां जगां प्रविष्टे सति सिय इ्युपरक्चणं खिय 
पुरपाश्च कृष्यादिजीवनोपायेन याजनाध्यापनप्रतिमरहैश्च केचिल्लीवन्ति यथाश्चक्ति अभ्या 
गतादिसत्कारेण अध्ययनयजनदानैश्च रेहिकाऽऽमुष्मिकान् भोगांश्च कमन्ते तं प्रकाशं 
रोके प्रवत्तयेति भावः । भोजन इति भूजेरौणादिको स्युः प्रययः। सूर्य्योदयाभावे रात्रावेव 
सर््यां.माभिन्यः खियः कामिनः पुरुपाश्च कामसेवनाद निघत्ता. सयः सदयो म्रियेरन् । सति 
सर्य्योदये दिवा मेधुनस्य निषेधात्सवप्रकाशचः खीणां पुरुषाणां च जीवमोजनः प्राणरक्षको 
भोग्यप्रदोऽपि भवतीति सकरजनायुभवसिद्धमेव । एवं निटृष्टाथेतेऽपि वेदाथंत्वानभि 
लेरिह महिष्या मृतारवेन सह कथं ्राम्यधम्मेः सम्भावितः । अवशरादन्घेहीत्यनेन महिष्या 
गुदोपरि वी्य॑पातनं यैः सम्भाव्यते तेन च तेपां बुद्धिविपय्यंयो ध्वन्यते, सिया मगोपरि 
शु्रपातः प्रसिद्धो नतु गुदोपरि । अहो कामिनामन्धत्वं रेतःपातः छत्र च्छियते छ्ुत्र नेयपि 
न बुध्यते कि, गुदोपरि रे्ःपातस्तु सबेथा रिष्टाचारविरद्ध एव “रेतः सिक्त्वा गुदायान्मु 
चरेस्सान्तपनत्रतमिः'ति वचनात् । लिङ्गरब्दो योनिशब्दश्च प्रकरणवशाद्रक्तरभिप्रायभेदतोऽ- 
नेकाथकोऽन्यत्रापि श्यते श्रयते च यथा तैत्तिरीयारण्यके ( प्र° १ क० ६ ) “नानारिङ्ग 
त्वादतूनां नृपनासूय्यत्वमि'"व्यत्र लिङ्गशब्दो हि ऋतुवाज्नको न चोपस्थेन्द्रियवाचकः । 
तथा च सांख्यसूत्रे  अग्यक्तं त्रिगुणलिङ्गादि' त्यत्र ङिद्धशब्दो गुणत्रयवाचकः । बाल्मी 
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कीय रामायणे उत्तरकाण्डे ( स ३२ रोऽ ५२ ) शयत्र यत्न च याति स्म रावणो राक्ष 
सेरबरः । जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तन्न स्म नीयते ।। इत्यत्र लिङ्गश्षब्दः रिवहूपिणः परमा. 
त्मनो मूर्तिवाचकः। मनुस्मृतौ (अ० ८ इडो० २४९ ) ‹ सीमालिङ्गानि कारयेदि'त्यत् 

िङ्गरब्दः सीमावाचकः ।. न्यायसूत्रे (अर १ पा १ सू ४। ) इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुः- 
खज्ञानान्यात्मनो लिह्वमिव्यत्र छिङ्घ शब्द आत्मनो गणवाचकः। “न लिङ्गं धम्मेकारणमिः?- 
त्यत्र लिद्गशब्दः रिखाघूत्रादि चिहवाचकः । “यत्र खिङ्गज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते 
तदनुमानमिः?व्यत्र छिङद्गशब्दो धूमादिवाचक्' । वैरोषिकददने ( अ० २२६ € सू ०२०। ) 
““निष्करमणप्रवेशनमित्याकाशस्य छिङ्गमि^घ्यत्रे द्िङ्गशब्द आकाश वाचकः । अन्यत्रापि सद्ध- 
हे सूक्त्यावल्यां च ““धम्मंस्य तस्य चिह्वानि दयाक्षान्तिरड़िसनम् । ततो दानं च शीरं च 
सत्यं शोचं वितृष्णता ॥” इत्यत्र छिद्धरब्दो धम्मेचिहवाचकः । भविष्यपुराणे-“आकाशं 
लिङ्गमित्याहुः प्रथिवी तस्य पीठिका । आख्यं सवेभूतानां र्पनादिङ्गमुच्यते ॥ १९ ॥ लिङ्गः 
मध्ये जगत्सवं त्रैलोक्यं सचराचराम् । लिङ्गे तु पूजिते स्वेमर्चितं स्याच्राचरम् ॥ २॥ 
यो लद्धं दष्ट संमोदातसवेदेवनसस्छृतम् । नसो नरकगामी स्यात्तस्य सम्भाषणादपि ३ 
इत्यादिपु टिङ्कशब्दो विराद्पुरुषवाचक । “अपृशब्दो नियतस्रीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च 
यत्र लिङ्गशब्द. खीलिङ्गवाचकः । जैमिनीयसूत्रे ( अ० ३। पा० ३।अ० १) “श्रुतिलिङ्ग 
वाक्यप्रकरणस्थानसभाख्यानां समवाये पारदौषेल्यमथेविप्रकषोदि "त्यत्र शिङ्िरब्दोथेः 

प्रकादानशब्दसाम्यैवाचकः। “दाब्दसामभ्यं लिङ्गमि'त्यन्यत्राप्युक्तम् । रातपथन्राह्यणे (का० 

१४ । अ० ७ | ब्रा० १। क० ८ ! ) “तदेष इलोको भवति तदेव सत्तत्सह कम्मणेति लिङ्गं 
मनो यत्र निमक्तमस्येः स्यादौ जिद्धिशब्दो शिङ्गशरीरवाचकः । नच पूर्वोक्तस्थलेषु ऊुच्र- 
चिदि्गशब्द उपस्थेन्द्रियवाचक । एवं योनिशब्दोऽपि प्रकरणवश्चाद्त्ुरमिप्रायमेदृतोभ्नेः 
काथंवाचको यथा ( श्चु° य० वे वा० मा० सं ° अ० ७ क० ११। ) ““एष ते योनिमोद्धी- 
भ्यान्त्वे"व्यत्र योनिराब्दः स्थानवाचकः । पुनः ( श्चु०° य० वे वा० मा० सं ८। क० २२। 
''्यज्ञो यज्ञद्गच्छ यज्ञपतिङ्खच्छ स्वां योनिङ्गच्छ स्वाहेत्यत्र द्रव्यदेवताक्रियारक्तिवाचकः | 
स्वां योनि स्वकारणमूतां वायोः क्रियाशक्ति गच्छ द्रव्यं देवता च यज्ञस्य योनिरिति 
भाष्यक्रतः । पुनः ( शु य० वे वा० मा०सं० अ ३१। क० १९ । ) “नतस्य ओौनिं 
परिपद्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह॒तस्थुभुंवनानि व्विरे"त्यत्र योनिराब्दः परनक्चणः स्दूरूप- 
वाचकः । गीतायां भगवदुक्तो यथा हि “एत्ोनीति भूतानि सवीणीव्युपधारये^त्यत्र योनि. 
शब्दः कारणवाचकः । तथा “मम योनिमहद्द्य तस्मिन् गभं दधाम्यहमित्यत्र योनिशब्दः 
्रकरृतिवाचकः । हरिवशचे विष्णुपवेणि अ० ५० “नारायणं जगद्योनिं पुराणं पुरुषं ध्रुबमि"- 
यत्र योनिश्यब्दः कारणवाचक् । “दिव्याः काञ्चनरत्नाद्या दिव्याभरणयोनय.” इत्यत्र 
योनिश्चद् आसनवाचक' । ““पञ्चयोनिसमुर्थानि गन्धचूणोन्यनेकश्च.” इत्यत्र योनिशब्द्ः 
कारणवाचकः । यथा पूर्वोक्तस्थटेषु नहि कुत्रचिदयोनिशचब्दः शिया उपस्थेन्द्रियवाचकः, 
तद्वदत्रापि स्र्बोद्धन्यम् । एवं निदुष्टाथेतेऽपि अष्छीठाथंपरिकल्पनं न्यायविरोधिनां 
छस्यं नतु वास्तविकतयाऽरछीटाथः; महिष्या मृतारखेन सह माम्यधम्मंदल्यासम्भवाज्जीवितेन 
सह शिष्टाचारविरोधाच्च । महीश्ररस्याप्ययमेवारायः । स च तत्कृतक्द भाष्ये दूषटव्यः । य 
स्ीणामिव्यत्न संहितायां विसगेलोपश्छान्दसः ॥ २३।२९॥ [ ४ ] | 
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॥ भूरमन्त्रः शु य. वे, अ. २२ क. २२॥ 

यकाऽसुकौ शङ्कन्तिका इट्गिति अश्वति । 
आहन्ति गमे पसो निगलणढीति धारका ॥ ५॥ 

अथ व्याख्या । का ० “अध्वय्युत्रहमोद्राचहोतृक्षत्तारः इमारीपन्नीभिः संवदन्ते यकाऽस. 
काविक्तिकश्चस्य द्वाभ्यां द्वाभ्या हये हयेऽसावित्यामन्त्यामन्त्यःः (॥२०।१५६।) अध्वय्यौ 
द्यः पच्च हये हयेऽसाविति सम्बुद्धय तन्ना ्ारमेपूबक सम्मुखीकृत्य यकाऽमकाविति दर- 
चंसम्बन्धिनीभ्यां द्वाभ्याग्रग्भ्यां कृुमारीपल्लीभिः सह सोपहासं सकाकुमित्यथः, संबदन्ते । तत्र 
प्रथमुमन्वथ्यु. कुमारीं ए्च्छति, कुमारि, हये हये कुमारि ! यकासको शकुन्तिकेति सूत्राथः। 
कृमाय्योदिदेवस्या दश, तन्मध्ये दहितीयोपरिष्टाद्रहती अन्या नवानुष्भः। "विङ् शङ्कन्तिकेःति 
श्रतेरिह शङ्कन्तिकाशब्द: इस्सितग्रजावाचकः। तव्राध्वय्युरङ्गल्या योनि प्रकृति प्रक्ृस्यास्मिकां 
प्रजां प्रदशेयच्नाह हये हये मारि यकासकाविति। (अव्ययसवेनाम्नामकच् प्राक्टेरिः"त्यकच् 
छुःतायाम् । अल्पा रा्रुन्तिः राछुन्तिका, “अल्पेः'इति कन् । हये हये मारि, यकाऽसको या 
असो राङ्कन्तिका अल्पपक्षिणीव राज्ञः कोपात्छयो विनरयमाना स्वाथस्ाधनरता कुस्सिता 
पजा आहख्गिति रब्दातुकरणम्। हङे हरे इति रशब्दयन्तीतिशेपः, स॒दुभाषमाणा वञ्चति 
राजान प्रतास्यति राक्ञे देयभागमपि नैष दातुमिच्छति किन्तु स्वाथेमेव गच्छतीव्यथेः। 
कुत्सिता प्रजा सेबास्ति या स्वाथंसाधनरता सती धर्म्मिष्ठमपि यजनं वश्येदिति भावः| 
यथा पक्षिणी कोकिरा ख्वाथंसाधनरता सती मधुरभापणेन राजानं व्यामोहयति तद्रसजा 
ऽपीद्यथ. । तथा च श्रुतिः "ध्यकाऽसको शङ्कन्तिकेति घिद् राुन्तिका हछूगिति वञ्चतीति 
विश्चो वै राष्ट्राय वच्चन्ती"ति शतपथव्राह्यणे १३।२।९६ ॥ शीं शीवन्मोहयित्रीणां प्रजानां 
रीघ्रगमने राजपुरुषाज्ञया राज्ञः समीपगमने सति (त्र हि सत्वरं भिया गम्यते) योनो स्थाने 
राज्ञभवने हर्हलारब्दस्तन्मोहनाथं सधुरशब्दो भिया कातरशब्दो वा भवतीति सुप्रसिद्ध- 
मेव । यथा सखीजनो मधुरभाषणेन तीष्णतरमपि पुरुषं मोहयति तद्वसजाजनोऽपि दुद्धपं 
मपि राजानं मधुरभापणेन मोहयतीद्यभिप्रायेणेवमाहं आहरूगिति वश्चतीति । योनिशब्दो 

यद्रि. स्थानवाचको यथा ( शु य° वे° ७६ ) “एप ते योनिमोद्धुम्यान्त्वे"ति ॥ 
“आहन्ति गभे पसःइति-“विङ्खे गभो साष्टं पस." इति श्रतेरिह गभरष्द प्रजावाचकः पस- 
राष्दश्च राष्टूवाचकस्ततोऽयमथ. । गमे विशि प्रजायां पसः राष्ठ यदा आहन्ति करं गृहीतु 
मागच्छति तदा धारका धान्यादिसकख्वस्तूनां धारयित्री प्रजा निगल्गङीति "शब्दानुकरणं 
नितरामत्यन्तं गल्ङेति करोति । अहोऽयं राजा गङप्रहणेन मां पीडयतीति करप्रदानकछे 
स्वाथंसाधनरता प्रजा प्राय एवं बदतीति भावः। नीतिविरुद्धमेवेतत् | राज्ञो भागस्तु 
दातन्य एव करप्रदाने सत्येव प्रजा सवेथा सुखमश्चते । स्वाथेसाधनरता प्रजा राज्ञे करं न 
दातुमिच्छति प्रत्युत राज्ञ एव दोषं वदति तस्मासखजेव सवथा सदोषा न च राजेति स्वाथ 
साघनरताप्रजानिन्दायां मन्त्रतालय्यंसवगन्तव्यम् । तथा च श्रुतिः “आहन्ति गभे पसो 
निगल्गरीव्रप्रारकेरि विद्धे गभो राष्ट पसो राटूमेव विश्यषन्ति तस्माद्राध्री विशं घातुकः" 
इति शतपथन्राह्णे ({३।२।९।६।।) ममे इलयत्र वर्ण्यत्ययेन सगे योनौ परकृतौ पक्रत्यास्मिकायां 
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शछ्ुनिसद्टयां रक्षकस्य कोपारसद्यो विनद्यसानायां विजि प्रजायां पसो शछिङ्गं शिङ्गशचरीरी 
राज्ञा आहन्ति कर गृहीतुमागच्छति । अथौत् यदा भगे योनौ प्रद्त्यास्मिकायां प्रजायां 
शिश्चमागच्छति ( दिपधातुर्दिसाथस्तत ओणादिको नक्प्रययः बाहुखकात्षस्य शचः छिङ्कव्य 
त्ययश्च ) रोषति प्रजादुःखम् अपहन्तीति शिः राजा आगच्छति करमरहणाथं तदा धारका 
धरति लिङ्गं धान्यादिसकलमोग्यपदाथेचिह्नं या सा धारका योनिः प्रकृतिः प्रकृत्यास्मिका 
प्रजेत्यथं", निगल्गदीति नितर बीय्यं पराक्रमं गछति क्षरति प्रसखबतीत्यथ । एवमपि कश्चि 
व्याख्यातं परोक्षया तदप्यस्मद्धाष्यसम्मतमेव । प्रक्रत्यास्मिका प्रजेव सदोषां कतु राजेति 
सर्वेषां तातय्यंम्। अतोऽध्वयुस्तदुदिश्य कुर्म घ्याह यकासकाविति। यो निरब्दो लिङ्गश- 
ब्दृश्च प्रकरणवशाद्रक्तरभिप्रायभेदतोऽनेकाथंक इति तु उत्सक्थ्या अवशुदन्धेदीतिमन्रव्या- 
ख्यायां सविस्तरं प्रागुक्तं तस्रमाणमपि तत्रेव द्रष्टव्यम् । इह तु मगश्दस्यानेकाथेत्वे प्रमा- 
णानि प्रदद्यन्ते । यथा ( ज्यु य० वे ३४।३६। ) भगप्रणेतभेगसत्यराधो मगेमान्धियमुद 
वाददन्न । भग प्रनो जनय गोभिय्धंभंग प्रतरभिचरेवन्तः स्याम ।।' इत्यादौ भगच्ब्द 
आदित्यवाचको न च स्युपस्थेन्द्रियवाचकः ! तथा मग इति धनमानेति निवण्डुः, यथा- 
( ऋ० वे० सं ° २।६।६।६। ) “शिक्षास्तोभ्यो मातिधम्भगो नः 1” इति । मेदिनीकोषेऽपि 
यथा “भगं श्रीयोनिवीय्यच्छाज्ञानवेरग्यकान्तिषु । माहास्म्येश्धय्ययनलेषु धम्मे मोक्चेऽथ 
नार्दावि?ति । “एे्वय्यस्य समग्रस्य धम्मेस्य यदस: भियः । ज्ञानमैराग्ययोश्चेव षण्णां भग 
इतीरणेव्युक्तः । एवं भगशब्दो योनिवाचकः, योनिराब्दश्च प्रकृतिवाचकः, प्रङृटयात्मिका 
च प्रजा । एतदभिप्रायेणेव गमे इत्यत्र भगे इति बणेव्यत्ययेन तैव्यीख्यातम् ! सदीधरस्या- 
प्ययमेवाशयः। स च तत्करृतवेद माष्ये द्रष्टठ्य ॥२२।५। [५] | 

मूरमन्त्रः । ज्ु° य= वे० वा० मा० सं २३।६। 

यको ऽ सको शंडन्तक ऽ ाहृट्गिति व्वश्ति । 

विर्वक्षत 5 इव ते पुखमध्वर्यो मा नस्त्वमभिभाषथाहं ॥ ६ ॥ 

अथ व्याख्या । अङ्कल्या शिरनं शेषति प्रजादुःखमपहन्तीति शिदनः राजा तम् अङ्कल्या 
परदशैयन्ती छमारी अध्वयुं प्रयाह । हे अध्वर्थ्यो, यकः यः असकौ असौ शङ्खन्तकः- श्ट 

शकुन्तः राकुन्तकः कामाद्युपभोगाधिकशीडत्वासपक्षीव सद्यो विनश्यमानः स्वाथंसाधनरत 
राजा विवक्षतः प्रजादोष वक्तुमिच्छतस्ते तव मुखमिव आहरुगिति वच्ति अहमेव 
सर्वस्य भोक्ता भवेयं सदधीनमेव सवं भोग्यं वस्तु स्यादिति मत्वा छोमेन धनादत्तमव- 

स्स्वाकुषणाय प्रजाजनान् चञ्चति प्रतारयति न बास्तविकतया प्रजां रक्चतीयथंः । यथा तव 
मुखं प्रजादोषं वक्तमितस्ततश्चरति तद्त्. राजापि प्रजाधनं गृहीतुमितस्ततश्चङति कुत्र धनं 
प्राप्स्यामीति कामनया सवतो गच्छतीति भावः। अतोऽस्मान् प्रति मा अभिभापथाः उभयो 
प्रजाराज्ञोस्तुल्यदोषत्वास्रजादोषमस्मरसमीपे मा बदेयथंः। सवथा राजेव सदोषो नु प्रजा- 
जन् इतिं प्रजापक्चतः कुमारी स्वाथेसाधनतत्परराजदोषमध्वयु प्रति वदतीतिमन्त्रतास्पयंमव- 
गन्तव्यम् । अग्रभागे सच्छिद्रं छिदं तव सुखमिव भासते इति केशिन्याख्यातं तन्पि न वि- 
रुद्ध, स्वाथंसाधसैरतानां गणानामभ्रमागे सच्छिद्रं सदोषं छिङ्गं छिङ्गशरीरोपेतं राजपुरुषवृन्दं 

५१ 
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तवर मुखमिव मासते, यथा प्रजादोषं वक्तुं तम्र सुखमितस्ततश्चकति तद्रसमजाधनं नेतुमित- 
स्ततो राजपुरषधृन्दमपि चङीति तेषां तासय्यं नान्यदाश्यान्तरमिति भाव" } महीधरस्या 
प्ययमेारायः । स च तच्रृतवेदमाष्ये द्रष्टव्यः ॥ २३। ६ । [६] ॥ 

मूरमन्त्रः शु य० वे अ० २३ क० २४ । 

गात चते पिताच॒तेऽग्रव॒क्षस्य रोहतः 
प्रतिलामीति ते पिता गु युष्िमत>० सयत् ॥ ७ ॥ 

अथ व्याख्या । (यौः पिता प्रथिवी माते” ति वेदेऽन्यत्र स्पष्टम् । मानुषादिसवं 
प्राणिदारीरमपि दयावाप्रथिवीभ्यामेव जायते अतो महिष्या अपि मातापितरौ तावेव 

“स्थितौ ततोऽयमथः। महिषी भ्रति ब्रह्मा बदति, है महिषि । हये हये महिपि, ते तव माता 
इयं प्रथिवी च पुनस्ते तव पिता असो यौः यदा वृक्षस्य वृश्च्यते छिद्यते इति ब्ृक्षो नश्वरं 
राष्टरमित्यथ; । तस्य वर्षस्य नश्वरस्य राज्यस्य अग्रं मुख्यं प्रधानांसं भियं रक्ष्मीं रोहत 
आयोहतः आक्रमतः तदा ते तव पिता यौः द॒लोकाधिष्ठाता परमेश्वरः प्रतिखामीति वदन्नि. 
तिरेषः, गमे मुष्टिम् अतंसयत् । ̂ श्रतीव्येतस्य प्रातिोम्यमर्थो छा आदाने, आदानं प्रतिकूढ 
दानं” सभ्यं ददामीति वदन्निति भावः| “विडवे गभः" इति श्रतेरिह गभशचब्दः प्रजावाचकः 
धरान वै मुष्ठी'"पिश्रतेरिहं युष्टिशब्दो राज्यवाचकस्ततोऽयमथंः । राज्यं ददामीति वदन् 

" परमेश्वरः विशि प्रजायां मृषि राष्ट राञ्यम् अतंसयत् तंसतिः क्षेपणाथं. › प्राक्षिपदियथंः। 
तस्माखजञापाछनेऽभिषिक्ते राजा प्रजातः करं गृह्णाति ठस्मात्करम्रहणे राज्ञो न दोपः किन्तु 
यः. प्रजा राज्ञः करं दातुं नेच्छति तस्या एव दोष इति सवाथंसाधनरताप्रजानिन्दायां मन्त्र 
तासयं, तथा च श्रतिः '्माताचतेपिताचत इति इयं वे मातासो पिताऽऽभ्यामेवेन 
स्वगं छेक गमयति । अग्रं वृक्षस्य रोहत इति श्रीवं राषटरस्याभ्र ८ भ्रियमेवेनठ० राषटूस्याप्रं 
गमयति । प्रतिखामीति ते पिता गमे युष्टिमतठस्यदिति विङ्क गमो र्ट मुष्टी राष्टरूमेव 
विदयाहन्ति तस्माद्रापटरी विशंघातुक इति इतपथनव्राह्यणे १३।२।९।५। वृक्षस्य वरक्षजस्य 
कष्टिमियस्य मच्चकप्याग्रमुपरिभागं रोहतः आरोहतः ते पिता गसे भगो सुटि मुष्ठतुलयं 
लिद्नमंसयत् त॑सतिः क्षेपणा्थे एवं तवोत्पत्तिरित्यश्ीर “तसि अलङ्कृतो चुरादिः, छिङ्ग 
मुत्थानेनाङंकरोतीति वा प्रतिखामीति वदन् “ति स्नेहने तवभोगेन लिह्यामीति वदन् एवं 
तवोत्पत्तिरिति कैध्चिलखतिपादितं तदपि नासमञ्जसं, वृक्षस्य व्ृक्षजस्य काष्ठमयस्य मश्चकस्य 
तद्वदुन्नतस्य राच्यस्याम्रयुपरिभागं लक्ष्मीमियथः, “श्रीं राष्ट्स्या्रमिः?तिश्रुतेः। ते तव 
माता च पुन" ते तव पिता तवेध्युपलक्षणं जगतो मातापितरौ भूलोकदयुखोकाषिष्ठातारो 
प्रकृतिपुरुषो यदा आरोहतस्तदा ते तव पिता जगतः पिता परमेश्वरः “यो नः पिता जनिता 
यो व्विधातेः"ति स नो बन्धुजंनिता स च्विधाते"ति च श्रुतेः, गमे भगे योने प्रकरत्यासि 
कायां विशि मुष्टि “राष्ट बे सुष्टी"तिश्चुतेः युष्टितुल्यं स्थूलं महद्राऽ्यं छिङ्ग “तदे बसत्तत्सह 
कम्मणति खङ्गं संनो यत्र निषक्तमस्य" तिश्रतेर्खिङ्गं छिङ्गद्यरीरमतंसयत् प्रक्षिपति अत 

परमेश्वररर-सष्टिपरपन्चषिद्धयथं जगत्यां राजतच्रप्रनातन्बव्यवहारः अतो साजा प्रजाया 
कर गृह्याति। “तसि अतो चुरादिःखिङ्गं छिङ्गशरीरम् अर्थालिङ्गशरसीरिणां जीवम् उत्था- 
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नेनाढङकेतीति वा शिङ्गशरीरिणो जीवस्योक़्ानं ज्ञानद्रारेव भवति ज्ञानं तु परमेश्वराधीनं 
ज्ञानप्राप्निसत॒ परमेन्रानुग्रहतो भवति अत उच्यते कि कुवन् प्रतिखामीति वदच्नितिशेषः । 
(“तिर सहने” तव भोगेन सिद्यामि खस्कठंकसपर्यादिना सन्तुष्टोऽहमिति बदन्नियथः , एवं 
तवोत्पत्तिरिति छोकेऽग्छीटं+ पारमार्थिकदश्चायान्तु एवं तवोत्पत्तिः तवेद्युपरुक्षणं जगत इति 
मावः । अमुना पूर्वोक्तप्रकारेण यतः प्रपच्चविस्ताराथं तवोत्पत्तिरतस्त्वं स्रीजातिः पुरुषान् 
व्यामोहयसीति काङ्कः, अतः प्रजास्थानिका खीशक्तिः प्रकृयास्मिका खीजातिवी राजानं 
व्यामोहयतीयमिध्रायः । परमेश्वरः स्वधम्मेनिष्रं राजानं ““ेस्यंस्य समथस्य-धम्मेस्य 
यशसः भ्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्ैव षण्णां भ इतीरणे"द्युकतेः रे्यादिषड्विधमभगप्रदाने- 
नोत्थापयति स्वाथंस्ाधनततपरा प्रकृलयास्मिका प्रजा खीजातिवौ राजानं व्यामोहयति तस्मा- 
सङृतिसंगादेव पुरुषो दुःखान्याप्रोति संसारबन्धनं च छमते । तस्मास्कृत्यात्मिकायाः 
प्रजायाः खीजातेवा एव दोषो न तु राज्ञ इति शरन्रत्यात्मिकाखीनिन्दायामेव तेषां तासय्य 
तस्मात्संगो न विधेय । तथा चोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन “सङ्गात्सञ्ञायते काम कामक्को- 
धोऽमिजायते । क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहासस्मृतिविभ्रमः । स्मरतिधंशाद्रद्धिनाशो 
नुद्धिनाश्चासरणद्यतीति । एवं सवं जगत्स्वाथेग्रियमेव न कश्चित्कस्यचिदथंश्नपि । तथा च 
श्रतिः “सहोवाच याज्ञवहकष्यः । न वाऽअरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवयात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति न वाऽअरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जायां 
प्रिया भवति न वाऽअरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भ- 
वन्ति न वाऽअरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नं 
वाऽरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्य प्रियं भवति न वाऽअरे क्ष॒त्रस्य 
कामाय क्षरं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्ष्रं प्रियं मवति न वाऽअरे छोकानां काराय 
लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय छोकाः प्रिया भवन्ति न वाऽअरे देवानां कामाय देवाः 
प्रिया भवन्दात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वाऽअरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्लात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वाऽअरे सवस्य कामाय सवं प्रियं मव- 
त्यात्मनस्तु कामाय सकं प्रियं भवत्यात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदध्यासितन्यो 
मैत्रेय्यात्मनो वाऽरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितमिति शतपथनरौहयणे 
१४।५।४।५॥ एतदभिभ्रायेणेव ब्रह्मा सहिषीम्प्त्यवं वदतीति भावः । महीधरस्यप्यय्ेवा- 
रायः ।२३।२४॥ [७ |॥ 

मूलमन्त्र; । श्चु° य° वे० वा० मा० सं° २३।२५ । 

माता च॑ ते पिता च तेऽग्र वक्षस्य क्रीडतः । 
विवक्षतञशव ते युखं ब्रह्मन्मा स्व वरदो बहु ॥ ८ ॥ 

अथ व्याख्या । प्रकृलयात्मिका प्रजा खीजातिवौ राजानं व्यामोहयति अतस्तस्या एव 
दोषो न तु राज्ञ इति पूवेमन्त्रेण ब्रह्मा महिषीं प्रयुक्तवान् । इदानी प्रक्यास्मिकायाः प्रजायाः 
खीजातेवी पक्षतः सानुचरी राद्चो महिषी जद्याणं त्याह हे जयन्; ते तव मान्. च पुनः ते 

तव पिता च संवेतयुपरुक्षणं जगतो सातापितरावित्यथ। प्रकृतिपुरुषभूतो प्रथिवीदुढोको 
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अर्थात् तदधिष्ठातारौ प्रकृतिपुरुपौ वृक्षस्य छियमानस्य विनश्रस्य राज्यस्य -अभे प्रथ. 
ममेव क्रीडतः रमेते अतः प्रजायाज्ञो. राज्ञिराज्ञोवां क्रीडने प्रजायाः खीजातेवौ एव दोष 
इत्येवं. त्वया न वक्तव्यं “यत्रोभयोः समो दोपः परिहारोऽपि वा सर्भः। नैकः पर्य॑नुयोक्तव्य- 
सतादगथेविचारणे" इति न्यायात् । एव सत्यपि विवक्षतः प्रजादोषं खीदोषं वा वक्तुमिच्छत 
इव ते तव मुखं रक्ष्यते, इति शेषः । तस्मात् हे बह्मन् त्वं बहु मा वदः प्रजासंगादयो षित्सं- 
गाद्वा राजञा खीसंग्राससामान्यपुरुषो वा दु खान्याप्रोति संसारबन्धनं च छभते इति बहुलं 
मा ब्रहते! हे ब्रह्मन् ते तव माता ते पिता च यद् ब्रृक्षविकारस्य मञ्चकस्यापे क्रीडतः 
रमेते तदा तवबोत्पत्तिरिति तवापि तुल्यश्रिति दैवानां परोक्षप्रियत्वाद्धेदस्य च परोक्षवा- 
दस्वादधिकारिणां परीक्षां प्राम्यशब्देन कैश्चिसखतिप।दितं तदपि नासामञ्जस्यम् । हे ब्रह्मन्, 
ते तव माता ते पिता च तवेत्युपलक्षणं जगतो सातापितरावित्यथंः । वृक्षस्य ब्रक्षजस्य मच्च- 
कस्य तद्वदुन्नतस्य प्रपञ्चमयस्य राञ्यस्य अमर प्रथमं प्राक्ृतसष्ट पू्वेमेव क्रीडतः रमेते, “पतिश्च 
पल्ली च अकामयत एकोऽह बहुस्यां प्रजायेयमि?त्यादिश्रतेः । तदा तवोत्पत्तिः तवेस्युपलक्षुण 
जगत उत्पत्तिरिति भाव'। एव जगदुत्पत्तौ सव्यामन्योन्यासक्तयो प्रकृतिपुरुषयोस्तदासमिकयोः 
प्रजाराज्ञोः योषित्पुरुषयोवी समो दोपः “यत्रोभयोः समो दोष. परिहारोऽपि वा समस्तत्र 
नेकः प्यनुयोक्तव्यस्ताहगथे विचारणे इति न्यायात् । मोक्चधीनाया अबलायाः प्रजायाः 
खीजातेवी न कोऽपि दोष" किन्तु प्रजापेक्षया योषिदपेक्षया वा स्वतन्त्रस्य क्तव्याकर्चव्य. 
विचारवतो रज्ञः पुरुषसामान्यस्य वा एव दोषः बरुवता दुबेडो बाध्यते इति सकरृटोक 
श्रसिद्धिः, तस्मास्रकृतिस्तदास्मिका प्रजा खीजातिवा निर्दोषा पुरुष एव सदोष इति पुर- 
घनिन्दायामेव तेषां तात्पय्यं न स्वत्र कथित्तास्पय्यमेदः । महीधरस्याप्ययमेबारायः । स च 
तर्छृतवेद भाष्ये द्रष्टव्यः ॥ २३।२५॥ [ ८ ] ॥ 

मूढमन्त्रः श्ु° य० वे° अ० २३ । क० २६॥ 
^ 1 (~ रों ¢ 1 

उद्धामिनाुच्छपय गिरौ भारे, हरन्निव । 
न 1 फ ५. ( ~ अथास्य मध्यमेधतार शीते व्वतिं पुनन्निव ॥ ९॥ 

..” नथ व्याख्या । वावातां प्रति इद्वाता वदति दे वावाते, एनां श्रियं राज्यलकष्मीम् 
उध्वाम् उच्छापय उन्नतां कुर तं हि कामभोगायासक्ता राज्ञानमपि व्यसनासत्तं करोषि 
तस्मात्तवेप दौषः । अतो राञ्यश्ियाः उन्नतेरवनतेश्च स्वमेव कारणमिति भावः । राञ्यशक्ष्या 
उच्छापणे दृष्टान्तमाह गिरो भारं हरन्निव, यथा कथिद्धारवाही गिरौ पवते भारं हरन् 
पवेतोपरि भारमारोपयन् यथा तसुच्छयति तथा त्वमपि गिरौ गिरिवदुन्नते राज्ञि भारं 
“श्रीवं राषस्य भारः” इति श्रुतेः भ्रियं राजकार्य॑मासेप्य तदधिष्ठितां राञ्यलक्ष्मी च्छापयेति 
भावः । अथ राञ्यश्रिया अभ्रभागोन्नत्यनन्तरम् अस्थे ( षष्ठव् चतुर्थी ) अस्या" राजरक्षम्याः 
मध्यं मध्यमोऽपि भाग एधतां वद्धंताम् एवं सत्यधमो भागस्तु सुतं वर्धिष्यत इत्ति मावः | 
ध्रस्मोथकाममोक्षरूपपुरुषाथ चतुष्टयस्य यथावकाशं यथावसरसुन्नतिकरणमेव राज्यापर- 
मागोन्नतिरस्ति । विशेषेण धम्मीथकामानामेवोन्नतिर्मध्यमा, अर्थकामयोरे बोन्नतिस्धमेत्येवं 
विभागः तस््राथेनं मच्रतासपय्येस्वगन्तन्यं, राजलक्ष्म्या उच्छापणे दृष्ठान्तान्तरमाह शीते 
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वाते पुनन्निवेति, “क्षेमो वै र्स्य शीतमिःतिश्रुतेरिह शीतशब्दः श्चेमवाचकः पुनननिति^पूच् 
पवने ततः सातृश्रस्यय “वा गतिगन्धनयोः इह वातिः प्रातिः राष्टस्य ष्षेमे प्राप्ते पुनन्निव 
यथा कश्चित् स्वस्मिन्पुण्ये सरति अन्यं पचिच्रीङ्कवंन् तद्धर्मेण वधंते तथैवास्य -राष्टूस्य 
्ेमे सति मध्यं मध्यमोऽपि मागः जगदिदं पवित्रीद्धवेननेधताभिति माव" । र्स्य शषेमं 
तदैव भवति यदा राजा समुचितकरमादन्ते, तथा सत्येव धम्मौथेकामानामप्युन्नतिर्भवितु- 
महेति कामादयुपभोगासक्त एव राजा कराधिक्यमिच्छति तस्येव राज्ञः प्रज्ञा सन्तुष्टा न भवति 
तथा सति न राष्टोन्नतिश्च तथा मा भूदेतदेव मन्त्रतासपय्यं तदथमव राज्ञाम॑दमरघमेध. । 
तथा च श्रुतिः “अप वाऽएतस्मात् श्री राष्ट्र करोति योऽश्वमेधेन यजते । उद्खमेनायुच्छा- 
पयति श्रीवैँ राष्ट्रमश्वमेधः भियमेवास्मै राष्ट्रम् द्ुमुच्छयति । गिरौ मार्ठ. हरन्निवेति 
श्रीवेँ राष्ट्रस्य भारः भियमेवास्मे रष्टर सनद्यत्यथो भरियमेवास्मिन् राष्टरमधि निदधाति। 
अथास्यै मध्यमेधतामिति श्रीवेँराष्टरस्य मध्य भरियमेव राष्ट्रे मध्यतोऽन्राद्यं दधाति चीर्दे 
वाते पुनन्निवेति क्षेमो वै राषटूस्य शीतं क्षेममेवास्मे करोति ।” शतपथव्राह्यणे १३।२।९] 
क० १।२।३।४।५] उद्राता बावानां राजपल्लीमुदिश्य कञ्चिन्नरं प्रत्याह हे नर, एनां 
वावाताम् द्म॒च्छापय उच्छितां क्र कथमिव गिरो भारं हरन्निव । अथेत्ययं निपातो यथाथ 
यथा अस्यै अस्या वाबाताया मध्यमेधतां योनिग्रदेणे बृद्धि यायात् यथा योनिर्विश्चाा 
भवति तथा सभ्ये गृहीव्वोच्छापयेत्यथः । तत्र दृष्ान्तान्तरं शीते वाते पुनन्निव शीतरेवा 
यौ वाति पुनन् घान्यपवनं र्बाणः कृषीवो धान्यपात्रं यथा ऊद करोति तथेत्यथ; । देवानां 
परोक्षप्रियत्वाद्धेदस्य च परोक्षृवादत्वादधिकारिणां परीक्षाथं म्राम्यशब्देन एवं केश्चिसकति 
पादितं तदपि नासमज्जसं वावातां तस्संज्ञकां यजपत्नीमुदिर्य उद्राता तन्नामकः कश्चिदत्विक् 
कञ्चिन्नरं मन्त्रिणं प्रयाह् हे नर, एनां वावातां यजपत्नीम्द्ोमुच्छापय उच्छिता र रा्टरो- 
न्नत्या महटुन्नतां कुर्विति भावः । राष्ट्रोन्नतिश्च सञ्ुचितकरदानेन प्रजापालने सत्येव भवितु- 
मर्हति । कथमिव गिरौ मारं हरन्निव यथा कथित् गिरौ पव॑ते मारं हरन् पवंतोपरि भारमा- 

रोपयन् यथा तुच्छयति तथा त्वमपि पवताकारे राज्ञि भारं “श्री राष्ट्रस्य मारमि"तिश्रतेः 
राष्ट्रियं राज्यलक्ष्मी समारोप्य तदुन्नत्या एनां राज्ञो गरहलक्ष्मीं वावातां तन्नाम्नीं राजमः 
दिषीं महटुन्नतां कुविति भावः । कथमूद्भ कायंत्यत्राहं अथेति निपातोऽयं यथाथं यथा जस्ये 
(षष्ठ्यै चतुर्थी) अस्याः वावातायाः राजमहिष्याः मध्यमेधतां योनिप्रदेशः यो निशचह्तिस्त- 
दात्मिका प्रजा तस्याः प्रदेशः स्थानविशेषः सामन्तमूपतिप्रदेश इव्यथः । बुद्धिं यायात् यथा 
योनिः प्रकृतिः प्रकरस्यास्मिका प्रजा विशाला वचिस्ठृता भवति तथा मध्ये गृहीत्वोच्छापय 
'्हुरणं प्रापणं स्वीकार. स्तेयं नारानश्चे"व्यक्तेः मध्ये मध्य्रदेशस्थसामन्तभूपाल्प्रापणेन 
तद्धार राषटरोन्नव्या राज्ञीच्छापयेति भावः । तत्र दृ्टान्तान्तरं शीते वाते पुनन्निव । यथा 
शीतङे वायौ वाति सति पुनन् धान्यपवनं छ्ु्बणः कृषीवखो धान्यपात्रं यथा उद्धू करोति 
तथैव स्वमपि “्ेमो वै राष्ट्रस्य शीतमिति श्रुतेः शीतेश्षेमे वाते राष्ट प्रसरति सति राष्ट. 
ननव्या एनां राजपत्नीं महदुन्नतां र । दृश्यते चेवं यः सम्राड् भवति तन्मन्री सामन्तभूपाल- 

दवारा समस्तराटोन्नव्या राज्यलक्ष्मी गृहलक्ष्मीं राज्ञो धम्मेपत्नीमपि तया सह यागादिद्वारा 
घरम्मोन्नस्या उच्छापयति एतदथग्ेव राज्ञाऽदवमेधः क्रियते । तत्र सश्राज एकाधिकारो नच 
सामन्तभूपाख्येति सकललोकवेदप्रसिद्धिरेवेति तेषामपि तासय्येम् । अमेवाथं शरुति- 
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रप्याहं “श्री राष्ट्र कामति योऽरवमेधेन यजतेः” इति । महीधरस्याप्ययमेवाश्यः । स च 
तच्छरृतवेदभाष्ये द्रष्टव्यः ॥ २३ । २६॥ (९ | ॥ 

मूलमन्त्रः शु य° वे २३।२५ ॥ 

उद्र मेनच्छयताद्विरौ भुर४ हरन्निव । 
~ अथास्य पध्यमेनतु शीते वति पनननिव ॥ १०॥ 

अथ व्याख्या । वावातानाग्नी राजमहिषी उद्रातारण्लिजं प्रयाह-हे उद्रातः, एनं 
राजानमृध्वेमुच्छयतात् उन्नतं करु । भवादृसा धारम्मिकविद्वद्राद्यणानामनुमलया राजा- 
नो जितेन्द्रिया भूत्वा स्वातन्त्येण सम्यग् राभ्योन्नति कत्त समर्था. सम्भवन्ति । न तुते 

-श्लीणामनुमति मन्यन्ते न च श्िय एव पुरुपान् विषयासक्तान् कुयेते । अपि तु छीडावः 
तीनां सहजाः स्वभावास्ते एव मूढस्य हृदि स्फुरन्ति, रागो हि नन्या. स्वभावसिद्धस्तत्र 
यथां द्विरेफः स्वयं भ्राम्यति तथेव पुरुषोऽपि विषयभोगवासनावारुराष्रष्टः सन् स्वयमेवाधः 
चतति तस्मादेव स्वगृहस्यापि प्रबन्धं कत्तं न शक्तोति सवेदेशस्य तु कथैव का, अत. सदुप- 
देशद्ाया राष्टोन्नव्या एनं राजानं महदुन्नतं कुर्विति भावः । यदि तु राजपुरोहितादयः सवे 

-राजसदस्याः अमात्यादयश्च राक्ञधित्तं सदाचारपरं राज्योन्नतिपरं देशोन्नतिपरं च कत्त 
सदैवो पदिशेयस्तदा राजनेतिकविचारोन्नतिः सम्यक् सम्भाव्येत न चेदेवं तर्हिं मवद. 
शानां पुरूषाणामेवापराधोऽस्ति न चास्मष्धिधानामबटानामिति तार्प्यं. । कथमुच्छाप- 
यामीयपेक्षायामाह् गिरो मारं हरन्निव । यथा कथ्चिद्धारवाही भाराक्रान्तः सन् भारं भूमो 
निश्राय पुनश्चोव्थापनसमये गिरो पवते उन्नतप्रदेशे भारं हरन् आरोपयन् पुनस्तमुच्छापयति 
तथा तमपि गिरौ पवैताक्ारे महद्राष्का्य्यं एनं राज्ञानमारोपयन् पुनरुच्छापयेत्यथः, 
“श्रव रा्टस्य भारः'इति श्रुतेः । अथानन्तरम् अस्य राज्ञो मध्यं राञ्यन्यवस्थापनम् एजतु 
कम्पताम् । उक्तप्रकारेण सप्ान्ते राज्यान्नतौ स्यां भिन्नप्रान्तेषु विजातीयजनेषु च राञ्य- 
काय्यं चेष्टताम् । अस्य र्ट सवत्र अथधम्मेकामानामुन्नतिरस्तिति भावः । कथमिव शीते 
वाटः पुनन्निव । हे उद्रातः, शीते सीतङे वायो वाति सति पुनन् धान्यपवनं कुबीणः कृषीवल 
यथ.ान्यपात्रमूदु करोति तथा तमपि क्षेमो वे राष्स्य शीतमितिश्ुतेः क्षेमे सवेत्र 
प्रसरति सति राजलक्षम्याः पात्रम् एनं राजानं सदुपदेशद्वारा रा्टोन्नत्या महदुज्तं विति 
भावः । बावाोद्रातारं प्रत्याह । भवतोऽप्येतत्समानम् । हे नर, एनसुद्रातारम् दुुच्छयतात् 
उद्धः डर गिरौ मारमिति पूववत् । जथ यथा भस्य इद्रातुमध्य लिङ्गमेजतु कम्पतां शीते वाते 
पुनन्निवेति पूववदु दृषटान्तोऽवगन्तव्यः । इत्येवं देवानां परोक्प्रियत्वाद्वेदस्य च परोक्षवादत्वा- 
द्धिकारिणां परीक्षाथं प्राम्याब्देन कैश्चिसरतिपादितं तदपि नासमञ्ञसं, वावाता राजमहिषी 
उदातारं प्रयाह 1 हे उद्रातः, भवतोऽप्येततसमानं यथा मत्सङ्घेन राज्ञः उन्नतिरवनतिवा तथा 
खस्पङ्घेनापि त्वत्तः सदुषदेशद्ारा रा्टोन्नतिः असदुपदेशद्वारा चावनतिः, अत एव भवतो- 
ऽप्येतद्णदोषाख्या्नं तुल्यमेव । एवच्च राष्ट्राबनतो नास्माकमवबलखानां दोषः किन्तु भवा. 

, दशानां पुरुषाणामेव । अतस्तवेष दोषो न ममेति भावः । प्रवसुद्रातारं परलयुक्त्वा पुनस्तमेवो- 
हिश्यान्यं कन्चिन्नरं प्रसयाह्-हे नर+ एनमुद्रातारं सामवेदाध्यायिनम् दमुच्छयतात् उद्भ र 
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एतस्यैव सदुपदेशद्रारा राट्रोननतो च सत्यां सज्ञः सन्तुष्ट्या धनमानाभ्यामिनयुननतं कुर्विति 
मावः । गिरौ भारमिति पू्ैवत्सष्टमेव । अथेत्ययं निपातो यथाथ । अथ यथा अस्य इद्रातुः 

मन्यं लिङ्गं ““खिङ्कं चिहेऽनुमाने च सांख्योक्तप्रकृतावपि । शिवमूत्तिविरोषेऽपि मेहनेऽपि 
नपुंसकमि"तिमेदिनीकोषाद्विह िङ्गशब्दोऽनुमानवाचकः, तक्कम्पन स्फुरणं तद्यथा स्यात्तथे- 

यथः । अस्यो द्रातुरुपदेशकरऽनुमानस्ूर्तियंथा मवेत्तथा एनसुद्रातारमुच्छयतादुन्नतं करु, 
शीते वाते पुनश्निवेति पूवेबदिह्ापि स्पष्टमेव । नहि अनुमानस्फुरणं विन् विदुषायुन्न तिरिति 

सकृटोकप्रसिद्धिरतस्तस्सफुरणं तद्धार र्टोन्नत्यादिं मन्तरतात्पय्यंमवगन्तव्यमिति क्तेषामभि- 
प्रायः । महीधरस्याप्ययमेवाशयः । स च तत्क्रतवेद भाष्ये द्रष्टव्यः ॥ २३।२७॥ [ १० ]॥ 

मूढमन्त्रः शु ° य° वे २३।२८ ॥ 

यद॑स्याऽअटे०हुमेचयः कृधु स्थूमुपात॑सत् । 
मष्काविदस्याऽएनतो गोशफे शंकुटाविव ॥ ११ ॥ 

अथ व्याख्या । होता परिवृक्तामाह् अस्याः अहुभेदयाः अहि गतो तत ओणादिक 
उप्रययः । अंहुगेतिगंमनशक्तिस्तस्याः भेदो विदारणं यया सा अंहुभेदी तस्याः अंहुमेयाः 
राजशक्तिविरोधिन्याः प्रजायाः पुरुषदाक्तिनाशिकायाः खीजातेवीं कृधु “कृभ्विति हस्वनाः 
मेति निघण्टुः, कृधु हृस्वं स्थूढं वा अपराधमितिरोपः । यत् यदा उपातसत् प्रकाशयति 
रक्षको राजा पुरुषसामान्यो वेति रोषः । यत्तदोर्निव्यसम्बन्धात्तःपदमभ्याहाय्यं तत् तदार 
अस्याः राजविरोधिन्याः प्रजायाः पुरुपविरोधिन्याः सखीजातेवां सुष्को ““ुष्को ब्रृषणसंघ- 
योरिति कोषादौ दशेनादिह मृष्कशब्दः संघवाचकस्ततोऽयमथेः । सष्कौ सघौ विज्ञा 
विज्ञो शिक्षिताशिष्षितौ वा द्वावपि प्रजासंघौ खीसंघौ वा एजनः ““एज् कम्पने? रक्षकस्य 
राज्ञ॒ पुरुषसामान्यस्य वा भिया कम्पेते दु खितौ भवत इत्यथः । काविव, गोशफे 
अलयल्पजटाशये शकरुखो मत्स्याविव तौ यथा दुःखितौ भवतस्तथेव । “चाञ्चल्यं साह- 
सं माया मूखेत्वमतिलोभता । अशौचं निदेयत्वं च खीणां दोषाः सख्भावजाः ॥ इति 
व चनेन चङचित्तत्वादयो दोषाः सखीषु नैसर्गिका एव ते चाल्पपुंस्वकजनेष्वपि सनेव 
तेषामपि खीपक्चे संख्या युक्तमेव तदोषनिवारणाय यदा पुरुषा यतन्ते तदा ताः स्वा 
भपि योषितो दुःखाङकुला जायन्ते । अतो योषिद्पेश्चया पुरुषो निर्दोषः योषिदेव सदोषेतिवे- 
दादिसकठ्शाखाशयेनावसीयते । एवं खीनिन्दायामेव मन्त्रतात्पय्यमवगन्तन्यम् । 

होता परिषृक्तामाह । यत् यदा अस्याः परिव्क्तायाः कृधु हस्वं स्थूढं च रिश्चमुपात- 

खत् उपगच्छेत् योनि प्रति गच्छेत् तदा युष्कौ.वृषणो इत् एव अस्याः योनेरूपरि एजतः 
कम्पेते । छिङ्गस्य स्थूरत्वात् योनेरल्पत्वात् वृषणौ बहिसितष्ठत इत्यथः । तत्र दृष्टान्तः गोशफे 
जलमूरणे गोःखुरे शङखौ मलस्याविव, यथा उदकपूणे गोःपदे मत्स्यौ कम्पेते तद्वदिहापि तौ 
कम्पेते इति भावः । कीदश्याः अस्याः अहुभेयाः अंहु मगं भेद्यं विदाय्यं यस्याः सा अंहु 
मेदी तस्याः, अहर्भिद्यते यस्या वेति विग्रहः, देवानां परोक्षप्रियत्वादद्स्य च परोक्षाथत्वा- 
दधिकारिणां परीक्षाथमेवं कैच्परतिपादितं तदपि न विरुद्ध, होता परिन्क्तां राजमहिषी- 
मुदिर्य वदति" यत् यदा अश्याः परिवृक्तायाः रस्याः शु ह्रस्वं स्वल्पं, स्थूलं बहुतरं वा 



०८ मन्राथंचल्द्रोदयः । 

शिनं ( रिपतिर्दिसाथस्तत ओणादिको नच्प्रसयग्रः धातोः पस्य शरछान्दसः । ) शेपति मद- 
जन्यं तमोऽपहन्तीति तत्तथोक्तं सवाथेसाधनपरस्वाभिमानमञ्जकम् अमाव्यवरन्दमुपावसत् 
उपगच्छेत् योनि प्रकृति प्रद्प्याप्मिकां प्रजां भ्रति गच्छेत् करं गृहीतुभिलय्थः । तदा म॒ष्कौ 
विन्ञाविन्ञौ शिश्चितार्चिधितौ वा द्राबपि प्रजासंघौ पणो इत् एव बृषणावेव सम्भोगकाडे 
तयोर्निष्प्रयो जनत्वादिहापि करम्रहणकाले विज्ञाविज्ञयो. शिक्षितारिक्षितयोवी प्रजासंघ. 
योर्निष््रयोजनत्वात् पूर्वोक्तौ हवावपि प्रजासंघो बृषणत्वेनोपचय्येते । अस्या योनेः प्रकृतेः 
रत्यास्छिकिप्याः प्रलाखा. उपरि राजपुरुषाणां न दया अत एव भिया एजत, कस्पेते | 
(तरस् क्म्मणेति रिग मनो यत्न निषक्तमस्ये "तिश्रुतेरिङ्गं छि रारीरं तस्य छिङ्गस्य शिङ्ग- 
रारीरस्य प्रकरणसाहचय्यौत् तदधिष्ठातुश्वेतस्यस्य अथात् राज पुरुषस्येति भावः ।स्थूत्वान्मह- 

स्वात् योनेः ्रछतेः प्रकृ्यात्मिकाया. प्रजाया इत्यथे. । अल्पत्वात् ेय्यीतिशया भावप्रयुत्तेन 
-हषुर्वाद्वावपि पूर्वोक्तौ प्रजासंघो वृषणाविव बहिस्तिष्ठत. न तयोर्विज्ञाविज्ञयोः शिक्षिताः 
शिक्षितयो. प्रजासंघयोवक्तव्य किमपि राजपुरुषः श्रणोतीति भावः । तस्मादेव द्वावपि 
पूर्वोक्तौ प्रजासंधौ गोरफे ज्पूणं गोःखुरे शङ्कट सस्स्याविव दु.खितौ भवत इत्यभिप्रायः । 
ह परिवृक्तः अयं दोषस्तवैव खिया मोहितचेतसो उयसनासक्तस्य राज्ञो विज्ञाविज्ञो शिक्षि 
ताशिक्षितौ द्वावपि प्रजासंघौ राजपुरुषेरमाव्यवरगेर्नितरं पीञ्येते । जितेन्द्रियस्य स्वत 
कोय्यौकार्य्यनिरीक्षणे प्रवृत्तस्य विवेकिनो राज्ञो राष्ट वधते, तथा सति राज्ञो रार्याश्च 
एवं प्रजाया अपि निरन्तरं सुखमस्तीति मन्त्रतास्पय्य॑म् ; अहुमे्या इत्यत्र अंहु भगं षड्विधः 
शय्यं मेयं विदाय्यं प्रकारयं यस्याः सा अंहुभेदी तस्यास्तथोक्ताया इति स्पष्टं भगशब्दोऽतर 
प्रकरणसाहचय्यीदेश्धस्यंवाचकोऽभिप्रेत', “भगं श्रीयोनिवीस्यच्छाज्ञानवेराम्यकीर्िषु । 
माद्यत्म्येश्््ययलञेषु धम्म मोक्षेऽथ ना रवावि"तिमेदिनीकोषादौ दशेनादिति तेषामभिप्राय.। 
महीधरस्याप्ययमेवाश्चय । स च तत्कृतवेद भाष्ये द्रष्टव्य ॥२३।२८॥{ ११] ॥ 

मूलमन्त्रः शु य० वे० २३।२९ ॥ 

यदेवासों द्छाम॑गम्प दिष्टीमिन्मा शिषुह । 
सुक्थ्ना देदिश्यते नारीं सत्यस्याश्ि्ुवो यथा ॥ १२ ॥ 

अथ व्याख्या । परिवृक्तानाम्नी राजपल्नी होतार प्र्याह । देवासः देवाः प्रमाद्पराः 
“श्राणा वै देवाइति श्रुतेः पुरुषप्राणिन्द्रियख्पाः ("दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारघुतिस्तुति- 
मोदमदस्वानकान्तिगतिषवि"व्युक्तेः देवाः मोदकाः, कामादयो वा विष्ठीमिनं “छम छेदने" 
विशेषेण स्तीमनं विष्टीमः घञि रूपमेतत् विष्टीमोऽस्यास्तीति विष्टीमी मरदुस्तं तथोक्तम् एता- 
दशं रुछामशं ('“छरामेति सुखनामेतिनिषण्टुः “गम्ल गताविव्यस्माद्रमेडरितिडः प्रत्ययः) 
रुखामं सुखं गच्छति प्राप्नोतीति रुटामगुः पुरुषस्तं यत् यद् प्राविषुः प्रविशन्ति तदा दोष. 
भाक् पुरुष एव वेशयादिरत. कामक्रोधरोभयस्तो विशेषेण दूषितो भवतीदयथेः । नारी तु 
सथ्ना ङरणा दे दिद्यते निर्दिर्यते अतिशयेन निर्होपा लक्ष्यते, इत्यथः । न कदापि कमपि 
सक्थ दशेय॒ति अपि तु छलज्नापरायणा सती सदैव सक्थ्यारद्भानि गोपायतीति मावः 1 तत्र 
दृष्टान्तः सत्य्या्िमुवो यथा उमयत्रसुपां सुपो मवन्तीःःति प्रथैकवचनस्थानेडसादेशरछा- 



मन्राथंचन्द्रोद्यः । ६०९ 

न्दसः अक्षिभ्यां भवतीति अक्षि प्रत्यक्षं . वस्तु यथा सत्यं भवति विर्वासजनकं भवति 
तथेव सक्थ्या्यङ्गानुद्धाटनोपरष्वितेन प्रव्यक्चप्रमाणेनैव खीणां सखजात्वं सदाचारपरत्वं च 
प्रकटयति, तस्मान्न ममापराधः अहङ्कारः सर्वानथंहेतुः। स च सगरम्भादेव विशेषेण पुरुष- 
निष्ठ एव सिद्धः , अहङ्कारप्ि्यापुरुपः सबलः › तदल्पत्वाच योषिद्बरेत्यागोपाङ्गनादिप्रसि- 
दधिः! अहं कत्त अहं भोक्ता भोग्यं वस्तु सवं ममाधीनमित्यहङ्कारवुध्या वासनामयं कम्मं ङवंन् 
पुरषो भंस्यते। तथा च श्रुतिः ध्यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभेवति 
पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कम्मंणा भवति पापः पापेनेति! अथो खल्वाहुः काम 
मय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तथा कतुभेवति यथा कतुभवतिं तत्कम्मे कुरते 
यत्कम्मं कुरते तदभिसम्पद्यते” इति सा० व्रा १४ । ७। २ क० ६ । ७। परिवर्ता होता 
्रत्येवं रवीति यत् यदा देवासः देवा" दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवा होत्रादय तिजो रुढा 
मगं लिङ्गं प्र आविषुः योनौ प्रवेशयन्ति । अवधातुरिह प्रवे्नाथः ; ततश्च छ्डयं छुङ्7 
प्रेत्ययमुपस्मः, आविषुरिति क्रियापदेन सह सम्बध्यते “व्यवहिताश्चेति पाणिनिवचनात् 
(कामेति सुखनामे”ति निषण्डुः, छ्छामं सुखं गच्छति प्राप्नोतीति छ्ङामगुः शिश्नः, यो 
ख्रामं पुण्ड गच्छतीति ककामगुः छिङ्गं योनि प्रविश्दुत्थितं पुष्डाकारं भवतीत्य: 
कीदशं छलामगुं विष्टोभिनं “म छेदने विशेषेण स्तीमनं छदनं विष्टीमः घञ्प्रत्यय 
विष्ठीमः छदोऽस्यास्तीति विष्टीमी तं तथोक्तम् “अत॒ इनिठनावि?ति अस्त्यथं इनिप्रत्यवं - 
शिदनस्य यो निप्रवेशे छेदनं भवति यदा देवा रिरनक्रीडिनो भवन्तो हो्रादय ऋत्विज 
रामश छिङ्गः योनौ प्रवेशयन्ति तदा नारी सक्थ्ना उरुणा वचनव्यत्ययः, ऊरुभ्यां देदिश्यते 
निर्दिद्यते अत्यन्तं शक्ष्यते । दियतेयंङ्प्रययः । भोगसमये स्वस्य नायङ्गस्य नरेण व्याप्त 
स्वादृसमात्रं क्ष्यते इयं नारीतीत्यथेः। तत्र दृष्टान्तः-सत्यस्याक्षिुवो यथेति, सत्यं द्िव्िधम् , 
अध्िभ्यां भवेतीत्यक्षिभ प्रत्यक्षम् एकम् अपरं च श्रोत्रभाद्यं षष्ठयो तृतीयाथ यथा कथिदक्षिुव 
प्रय्तेण सत्येन निर्हिद्यते तत्र विरवासो भवति तथा उरुणा दृष्टेन नारीति रक्ष्यते, श्रोत्रा- 

प्राय तु सत्ये वक्तुराप्ततमत्वमपेक्षते। देवानां परोक्षप्रियत्वाद्रेदस्य च परोक्षवादत्वादधिकारिण- 
परीक्षाथं कैिदेवमपि प्रतिपादितं किन्तु तदपि न विरुद्ध, परिटृक्तानाम्नी काचिद्राजमदहिषी 

होतार प्रस्याह यत् यद्] देवासः देवा दीव्यन्ति क्रीडन्ति वेदाध्ययनेन रमन्ते इति देवाः केक 
द्य ऋत्विजो ठलामगं लिङ्ग, “तत्सहकम्मणेति छिगं मनो यत्र निषत्तमस्ये”तिशचुतेर्िङ्गं लिङ्ग 

शारीरम् अर्थालिङ्गकशषरीरिणं राजानं प्रभाविषुः योने प्रृते प्रकृत्यास्मिकायां प्रजायां प्रविशन्ति 
अन्तमौवितण्यर्थोऽयं प्रवेशयन्ति यज्ञार्थं कर्रहणाय तन्न गन्तु पररयन्तीति भावः। “ठडामेति 

सुखनामेि निषण्डुः, खछामं सुखं गच्छति प्राप्नोतीति ख्लामशुः प्रप्त दिनः “शिष- 

धातुर्हिसाथः ततत ओणादिको नक्प्रत्ययः धातोः षस्य शरछान्दसः । शेषति उन्मादृजं तमः 

ऽन्ञानमपहन्ती ति शिदनो राजा स हि दण्ड्यान्दण्डयति अपराधिनां दण्डेन उन्मादं तमो 

नारायतीत्यथैः [ यदवा कामं पुण्डं गच्छतीति ककामगुः लिगं छिङ्गशरीरं तदठिरिष्टो लिङ्गशरीर 
रजव्यर्थः। योनि प्रहनविपरदरत्यास्मिकां प्रजां विशन् करं गृहीतुं तञ्च गच्छन् पुष्डराकारो भवति 

पुण्ड्ः इ्ुरयेथा बहिः कठिनोऽन्तखदुमेधुर , भवति तथैव राजापि, सहि दण्डप्रदानकाटे 

कठिनस्तद्रक्षणसमये खदुश्च भ्रति एवं स्वाथंसाधनवेा्या मधुरश्च भवतीति सकर्लोकमः 

सिद्धिरेवास्तिं । कीरं छ्छमगं विष्टीमिनं सद्र मदुस्वभावमित्यथः । शिभस्य 
५२ 



५. 

४१० मन्राथचन्द्रोद्यः 

पूर्वोक्तपरणाल्या प्रजोन्मादविनाश्चकंस्य राज्ञः भ्योनिप्रवेरो योनिः प्रकृतिः प्रछ्त्यात्मिका 
प्रजा तस्यां प्रवेशः करम्रहणा्थं तत्न गमनं तत्र छदः सर्वथा मवति यदा देवा शिश्च- 
कीडिनो राज्ञा सह रममाणा भवन्तो धम्मौधिकारिणो राजनेतिककराङ्रुशलाः छकामगं 
पर्वोक्तं सुखिनं राजानं योने प्रकृतौ प्रकृत्यात्मिकायां प्रजायां प्रवेशयन्ति करयहणाथं 
तत्र गन्तुं प्रेरयन्तीति मावः, तदा नारी माुषी प्रजा सक्थ्ना ऊरुणा देदिशते 
निर्दिरयते । दिश्यतेयंडप्रत्ययः । प्रजा पुष्टापुष्टा वेति ऊरुभ्यामेवात्यन्तं छद्यते । पुष्टजन- 
स्यैव जंघे सुपु मवतः भोगसमये भोग्यपद्ाथग्रहणसमये करादानसमय इत्यथे, सवस्य 
नायद्गस्य माजुशषप्रलावयवरूपिणः समस्तभोग्यपदाथेस्येत्यथंः, नरेण राज्ञा राजपुरुषेण वा 
व्यात्तत्वादुरुमात्रं खक्ष्यते व्यसनासक्तो राज्ञा प्रजाजनाजुपहत्य तदीयं सवेस्वं हरति सदुप- 
देशद्रारा तन्निरोधो यतो भवद्धिनं क्रियते, अतो भवादृशानां दुम्म॑न्त्रिणामेव दोष इति 
हुम्मेन्त्िनिन्दायां मन्त्रतास्पय्येमिति तेषामाशयः । टिद्गरब्दो योनिशब्द्श्च प्रकरणवशाद्र- 
त्तुरभिप्रायतोऽनेकाथंवाचक इति उत्सक्थ्याऽअवगुदमित्यस्य व्याख्यायां सविस्तरं प्रागुक्तं तञ्च 
तत्रेव द्रष्टव्यम् । एवं महीधरस्याप्ययमेवाशयः । स च तर्कृतवेदभाष्ये द्रष्टव्यः ॥२३।२९ 
॥. १२ ]॥ 

मूखमन्त्रः श्ु° य° वे० २३।३०॥। 

यद्धरिणो यवमत्ति न पुषस्पु्यु मन्यते । 
दद्रा यदस्यजारा न पोषय धनाग्रति ॥ १३॥ 

अथ व्याख्या । क्षत्ता प्रजारुदिद्य पाङागरीं प्रत्याह । “विड्वै यवो राष्टे° हरिणः" 
„ इति श्रुतेरिह हरिणश्चष्दो राष्टर्वाचको यवश्चष्द्श्च प्रजावाचकस्ततोऽयमथेः । यत् यदा 
हरिणः रष्ट्रम् अथोत् राजा यवं प्रजाम् अत्ति प्रजास्वमादत्त इत्यथः । तदा प्रजा पञ्च पञ्च. 

शब्दात् “सुपां सुगि"त्यमो टुक् पश्ुवस्राधीनं स्वात्मानं पुष्टं न मन्यते मद्रक्षाथंमेव मत्तः 
स्वमादत्ते इति न बुध्यते । तत्र दृष्टान्तः, यथा शद्रा शूद्रजातिः खी यत् यदा अयंजारा भवति 
“अयः स्वामिवैर्ययोरिः"तिनिपातनादरयो वैद्यः स जारः उपपतिर्यस्याः सा तथोक्ता भवति 
तन्छमूदोषाय पोषणाय न धनायति पुष्टयथं धनं नेच्छति खयं व्यभिचारदोषेण दूषिता 
सयपि प्रुषमेव दोषयुक्तं मन्यते । तथेव प्रजारक्षाथमेव करमाददानं राजानं प्रापि 
दोषयुक्तं वदति न चात्मानं पुष्टं मन्यत इति भावः । अयन्च प्रजास्थानिकाया, खीश्चक्तेरेव दोषः। 
तथा च श्रुतिः “यद्धरिणो यवमत्तीति विड्वै यवो राष्टु$ं० हरिणो विमेव राष्थादां 
करोति तस्माद्रा विशमत्ति । न पुष्टं पञ्च॒ मन्यत इति तस्माद्राजा पञन्न पुष्यति शूद्रा यदयं. 
जारा न पोषाय धनायतीति तस्माद्रश्ीपुत्रं नाभिषिच्ति शछा० व्रा० १३।२।९।८ तथा 
मयुनप्युक्तं द्वितीयाध्याये ^स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम् । अतोऽथौन्न प्रमाध- 
न्ति प्रमदासु विपथितः ॥ २१३ ।।” इति । अतः सिद्धमेतत् यस्स्वभावत एव प्रमदाः पुर- 
षाणां दुषणं वदन्ति तस्मात्तासामेव दोष इति शखीनिन्दायां मन्तरतातय््यम् । शिया व्यभि- 
चारकम्मणा भन्तव दुःखी न च तदीयभायों तद्वसरजापारने जायमानकष्टेन प्रजाकनतुक- 
दोषारोपणेन च राजेव -दु.खी भवति न च प्रजास्थानिका -खीशक्तिरिति खीनिन्दायःमेव 
महीधरस्यापिं तासपयमवगम्यते । त्च ततछृतवेद्भाष्य दरषटन्यम् ।। २३।३०॥ [ १३ ] ॥ 



ध मच्राथेचन्द्रोदयः । ४११ 

मूखमन्त्रः द्युश््य= वे० २३ । ३१॥। 

यद्धरिणो यवमत्ति न पष्ट बह मन्य॑ते । 

द्रो उद्यीये ज्ञरो न ॒पोष्मलंमम्यते ॥ १४ ॥ 

अथ व्याख्या । पारागङीनाम्नी काचिद्राज्ञो महिषी क्षत्तारमाह यद्धरिण इति । 

^विङ्के यवो राष्टरठे हरिणः इति श्रतेरिह हरिणशब्दो रावा चको युतरीशाब्दश्च प्रजा- 
वाचकस्ततोऽयमथेः । यत् यदा हरिणो राम् अर्थाद्राजा यवमत्ति प्रजास्वमादत्ते तदा स 
राजा प्रजावगं पुष्टं बहु न मन्यते नावबुध्यते । करादानमग्रियकरं प्रजायां भवतीति स्वयं 
जानन्नपि राजा करथहणपूवेकप्रजारक्षणस्य राजनेत्तिकतया रवकत्तव्यं मन्यमानः प्रजास्- 

मादत्ते नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीति राजा चेतरसाधारणजनापेक्षया भ्रेषठतमयुप- 
मोगं प्रजावगौदेवाददानः स्वयं दोषभाग्भवति न च प्रजास्थानिकायाः खीशक्तर्दौष इति भावः 
तत्र दृष्टान्तो यथा अयौये ( षष्ठं चतुर्थी ) अयीयाः वैरयजातेः खियाः- जारः उपपत्तिः 
यत् यदा शूद्रो भवति तदा सा पोषं पुष्टि नानुमन्यते अपितु नीचपुस्षेणोत्तमजातेः खि 
समागमास्खिया एव हानिभेवति । यदि वैरयजनः शूद्रकन्यामुदराहयत्तदा नैतद्विरिष्टमलनुचितम् 
अपितु अनुरोमस्वाद्धम्मेदाखाबुक्लमप्यस्ति । तत्र श्राया प्रमदाया अल्पदोषोऽस्ति यत्र 
तु शद्रः पुरषः स्वत उल्छरृष्टया वैरयकन्यया व्यभिचरति त्र शद्रपुरुषस्येव दोषाधिभ्यं न च 
तावत् सिया: कधिदोषः तद्वदिहापि राजस्थपुरुषद्यक्तेरेव दोषो नच प्रजास्थानिकख्रीशन्त- 
दोष इति पुरुषनिन्दायामेव मन्त्रतात्पस्यंमवगन्तन्यम॒ । महीधरस्याप्ययसेवारयः । स च 
तस्छृतवेद् भाष्ये द्रष्टव्यः ॥ अद्खीरूभाषणं समाप्तम् । अरीरत्वश्चात्र जुगाप्सान्यञ्जकस्वं 
बोध्यं न च ब्रीडाग्यज्ञकत्वमम्ञ रुव्यञ्जकत्वं वा । अच्र परस्परसंवादे सियो राजपल्यः श्र 

जादिरक्ष्यवगंस्य समस्तख्ीजातेव प्रतिनिधिरूपाः सत्यः समस्तप्रजादिरक्ष्यप धत्छन 
तिपक्षाद्र प्रदयुत्तरं ददति । रक्ष्यरक्षकयोः प्रजाराज्ञोर्भोग्यभोक्त्रोः खीपुरषयोवौ द्ववोरपि 
दोषवतोः सतोर्भोकत् रक्षकस्येव दोषाधिक्यमिति समस्तसंबादाशयो न च त्रीडान्यज्ञका- 
रीका्थीमिप्रायोऽस्तीति विदाङ्कुवन्तु वि्टांसः ॥ २३। ३१॥ [ १४ | 

आरवमेधिकमन्ताणामष्छीटं येषु भासते । 
तस्यामिप्रायमाभित्य इयं व्याख्या प्रद््िता ॥ १ ॥ 

स्वगापवगेदो नणां योऽयं धम्मे: सनातनः । 
. तस्य मूलम॑सौ वेदः कामिनां इल्पपाद्पः ॥ २ ॥ › 



ः ७१२ मचाथंचन्द्रौदयः। ~" 

न तत्राटीरुता काचिन्न भाष्ये ग्राम्यता तथा | 
आश्षयान्तरमाभित्य क्षिप्रा सा इजचिरस्थरे ।॥ ३॥ 
तस्यास्त्वं मया प्रोक्तमन्ेव वहु विस्तरम् । 

© [भ एतस्य दशनादेव शरान्तिदृरं गमिष्यति ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीदामोदरशम्म॑ृते मन्त्रार्थचन्द्रोदयनाम्नि वेदमन्त्रभाष्ये आद्वमेधिकमन््र. 

र व्यास्यात्मकोऽयमष्टादश परिच्छेद समाप्तः ॥ 

।॥ समाप्तश्चायङ्खन्थः ॥ 

` बाणब्हव्रहखुधघाकरवेकमाब्दे माघे दले धवलित कुसखुमेषुतिथ्याम् । 
गिद्धोरराजनगरेऽुरपूञ्यवारे भाष्यस्य पुर्तिरभवच्छुतिमन्रराशेः ॥ १॥ 
मन्रथेचन्द्रोदयनामकस्य भ्रन्थस्य सारं हदि सन्निवेदय । 

* कम्मांणि इय्युः सकखानि छोका येभ्यो भवेदिष्रसमस्तसिद्धिः ॥ २॥ 
- वैदिकस्यास्य घम्मस्य खुप्रचासे यथा भवेत् | 

तथा द्विजैः परकत्तेव्यं मन्त्रार्थजञे्विचक्चणे ॥ २॥ 

ध्मा अवैदिकास्ताबद्धारते प्रसरन्तु वे । 
तने प् 

यावद्धेदाथेतच्छस्य प्रचारो न भवेदिह ॥ ४॥ 
„ वेदतरखभ्रचारेण धम्मेश्चायं सनातनः | हि 

| सर्वानवेदिकान्धम्मानघः कृत्वेव जेष्यति ॥ ५॥ 
ग्रन्थेऽस्मिन् इष्टिदोषेण यन्त्रदोषेण वा पुनः| ध 

अराद्धियं् सञ्जाता तच्नोद्यं विचक्षणैः ॥ ६ ॥ 
पुनः संस्करणे ह्यस्य रोधनं तु भविष्यति । 

र तथाप्यादौ प्रदत्तानि श्ुद्धिपत्राणि यल्लतः ॥ ७ ॥ 
. भवद्धिः सदयेननं द्रषटम्यानीह तान्यपि। 

ततो भाष्यं च द्रष्टव्यं कपया सद्धिजातिभिः ॥ ८ ॥ 

धम्मोनुरागिणामभ्र विदुषाश्च विशेषतः । 
पुरतो-ऽभ्यथेना ह्येषा भीदामोदरशस्संणः ॥ ९ ॥ 

॥ हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ भरीरस्तु, शुभमस्तु ॥ 


